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Abstract

User-centered design to improve quality registry
reports

Staffan Wennberg

In modern health care, the quality registry is an 
excellent tool to monitor everyday work. Collected 
data forms a foundation, presented as online reports, 
from which local work efforts to refine care quality can 
be performed. All reports are coded manually by 
specially trained developers. This is a tedious process 
and hence becomes a bottleneck in the strive for 
improvement.

This thesis evaluates whether an extended way of 
dealing with reports can fit into the existing work 
situation, with main focus on the idea of creating 
custom reports directly within a quality registry. It 
provides a set of conclusions regarding today's usage 
of reports as well as the users' general and specific 
needs within the area. The thesis also suggests a 
solution to the problem in form of a interaction design 
of a web-based report explorer and editor, with an 
associated prototype.
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Sammanfattning
–––––––––––––––––––––––––––––

Inom den svenska sjukvården används idag så kallade kvalitetsregister. Poängen är att 
över lång tid samla in uppgifter rörande behandlingar och resultat, för att kunna analysera 
det egna sjukhusets vårdkvalitet och bedriva lokalt förbättringsarbete. I dagsläget finns väl 
utarbetade verktyg och rutiner för att samla in data, men när det kommer till att analysera 
lagrad data är det värre ställt. 

Dagens enda möjlighet att titta på insamlad data är i form av rapporter. Rapporterna är för-
programmerade och har mycket små anpassningsmöjligheter. Utvecklingen av dessa är 
en flaskhals, då även enkla sammanställningar tar lång tid att programmera. Å andra sidan 
är användarna många, och deras behov är ännu fler. Att således hitta ett sätt att tillåta för 
användarna att själva plocka ut, analysera och visualisera den data de behöver vore ett 
enormt framsteg för kvalitetsregister i allmänhet och för svensk sjukvård i synnerhet.

Detta examensarbete handlar om att skapa förutsättningarna för att kunna förverkliga 
denna vision; genom en väl genomtänkt interaktionsdesign som baseras på de faktiska 
slutanvändarnas reella behov kan den allra första pusselbiten mot ett nytt sätt att 
extrahera och visualisera registerdata läggas.



Förord
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Många individer har haft ett finger med i spelet runt det här exjobbet, och förtjänar viss 
uppskattning. Till exempel hade projektet säkerligen ens aldrig initierats om det inte vore 
för Sören Gustafsson och Catrin Henriksson på UCR. Många andra UCR:are har också 
bidragit med tid, råd och kunskap, och för att undvika att glömma någon så nämner jag 
ingen.

Vidare vill jag uttrycka min stora tacksamhet till all den vårdpersonal ute i landet som del-
tagit i mina enkäter, intervjuer och utvärderingar. Utan deras medverkan hade jag inte 
kommit långt. Inte minst har jag varit behjälpt av Joakim Edvinsson i Jönköpings läns 
landsting, som agerat kontaktförmedlare mellan mig och användarna.

Avslutningsvis vill jag sända ett varmt tack till min ämnesgranskare Bengt Sandblad för 
visat stöd genom projektet, och naturligtvis till min handledare Botond Pakucs för det tåla-
mod han uppvisat och de välriktade knuffar han delat ut när de behövts.
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2 Bakgrund
–––––––––––––––––––––––––––––

2.1 Kvalitetsregister

!"Jag anses excentrisk, emedan jag säger offentligt att om sjukhusen vill vara säkra på att 
bli bättre, så måste de ta reda på vilka resultat de har. De måste analysera sina resultat för 
att hitta starka och svaga punkter. De måste jämföra sina resultat med andra. Sådana 
åsikter kommer inte att vara excentriska om några år."

Ovanstående stycke är ett uttalande av Ernest Amory Codman (1869-1940), en fram-
stående läkare vid Harvarduniversitet i Boston, USA. Han räknas till en av de stora pion-
järerna inom så kallade kvalitetsregister, då han under sitt hela yrkesverksamma liv 
kämpade för ståndpunkten att sjukhusen måste följa upp resultaten av  sina behandlingar 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). Han kallade detta koncept för ”the end results 
idea”. Hans strävan motarbetades dock kraftigt av den medicinska professionen, inte minst 
sedan han påvisade att endast dryga tolv procent av de undersökta sjukhusen levde upp 
till acceptabel standard (Wikipedia, 2010a). Det skulle dröja till långt efter Codmans död 
innan hans vision skulle förverkligas.

Codmans koncept är således en kombination av ett ständigt ifrågasättande av kvaliteten 
hos den egna vården samt en utarbetad metodik i form av uppföljningsarbete för att kunna 
peka på evidensbaserade slutsatser. Ett kvalitetsregister är en modern konkretisering av 
hans tankekonstruktion.

Sedan dess har utvecklingen gått långsamt, dock åt Codmans håll. Medan det i många 
länder helt saknas möjlighet att följa upp resultaten av vårdinsatserna har det svenska 
arbetet varit desto mer föredömligt. Det första svenska kvalitetsregistret, Knäplastik-
registret, startade 1975 och därefter har utvecklingen av nya register rullat på. Idag 
(augusti 2010) finns 71 nationella kvalitetsregister i drift i Sverige.

Kvalitetsregister har idag kommit att bli ett viktigt medel för hälso- och sjukvård och om-
sorg. Ett kvalitetsregister är en kontinuerlig insamling av data rörande patienter inom en 
viss sjukdomskategori. Idag sker denna insamling mestadels genom manuell inmatning av 
sjukvårdspersonal via olika webbgränssnitt. På ett strukturerat sätt ges möjligheten att 
långsiktigt bygga en databas över enskilda patienters respektive sjukdomstillstånd, 
diagnos, behandling och uppföljning. Det huvudsakliga syftet med kvalitetsregister är att 
genom att analysera registerdata monitorera vardagssjukvårdens verksamhet, och därmed 
bidra till lärande, förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning på såväl lokal som nationell 
nivå (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).

Värt att förtydliga är att syftet med kvalitetsregister inte är att studera enskilda patienter, 
utan snarast att genom att analysera registerdata på gruppnivå se mönster och observera 
långsiktiga effekter.

Kvalitetsregistrens användningsområde är dock större än så; Registerdata ligger till grund 
för otaliga kliniska forskningar, och kan även användas som beslutsstöd och ett verktyg för 
riskanalys i det dagliga vårdarbetet.
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2.2 Organisation & befintligt system

2.1.1 UCR

Uppsala Kliniska Forskningscentrum (eng. Uppsala Clinical Research Centre, UCR) är ett 
av Sveriges fem Kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister, något som utses av 
Sveriges Kommuner och Landsting. Att bedriva ett nationellt kvalitetsregister innebär att 
man årligen granskas och bedöms men att man även har godkänts för att erhålla stöd av 
Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). 

Ett av UCR:s uttalade huvudsyften är att ”utveckla, driva och förbättra nationella kvalitets-
register samt att fördjupa analys och rapportering från dessa register” (Uppsala Clinical 
Research Centre, 2010). UCR driver idag drygt 20 nationella kvalitetsregister som an-
vänds på över 70 sjukhus i Sverige (Henriksson, 2009) och de blir ständigt fler. De olika 
registren har vitt skilda verksamhetsområden som sträcker sig från thoraxkirurgi till 
graviditeter. Med registren som verktyg kan exempelvis en vårdenhet eller ett landsting 
själva bedriva ett långsiktigt förbättringsarbete.

Ett kvalitetsregister är förstås aldrig intressantare än den data det innehåller, och att fylla 
det med patientdata är en långsam process som utförs manuellt. Bakom detta arbete står 
kvalitetsregistrens användare, det vill säga vårdpersonal i olika former. Vissa har bara i 
uppgift att mata in nya data, alltså att registrera patienter; andra drar ut rapporter för att 
följa upp resultaten och redovisa dessa för de olika avdelningarna/enheterna.

2.1.2 Dagens teknik; plattform och rapporter

Samtliga kvalitetsregister som UCR förvaltar vilar på en specialbyggd teknisk plattform. 
Huvudkomponenten i plattformen heter OpenQReg, och är en in house-produkt framtagen 
utifrån UCR:s egna behov. Genom att bygga ett register på denna plattform får man bland 
annat tillgång till en hierarkisk användarhantering med tillhörande inloggningsförfarande, 
text- och språkhantering, administration av systemet samt ett användargränssnitt.

Källkoden för OpenQReg har sedermera släppts fri, och det är numera ett projekt med 
öppen källkod (open source) som vem som helst har möjlighet att ladda ner och använda. 

Utan något utdata att analysera skulle kvalitetsregister inte vara särskilt intressanta. Idag 
levereras data ur registren huvudsakligen på två olika sätt. Dels produceras för varje 
register årligen en större, tryckt årsrapport, med sammanställningar av  registrets områdes-
specifika parametrar. Materialet till dessa produceras manuellt av rapport-utvecklarna på 
UCR.

Dels innehåller varje register ett antal online-rapporter – lite slarvigt även kallat rapporter. 
Varje enskilt register har sina egna rapporter. Dessa har vanligtvis en handfull valbara 
parametrar, ofta ett datumintervall, ålder eller kön, med vilka man marginellt kan styra 
rapportens innehåll. Typexempel på sådana rapporter är: totalt antal gjorda registreringar 
inom registret; fördelning mellan kön hos patienter med en viss diagnos; gruppering på 
ålder för en viss typ av ingrepp (Hansson, 2009). Rapporterna kan vara mer eller mindre 
uttömmande och innehålla allt från ett till otaliga diagram och tabeller. Skillnaderna mellan 
olika rapporter kan vara enorma, såväl inom ett och samma register som mellan olika dito. 
Dock har alla rapporter en garanterat gemensam punkt; deras innehåll och utseende 
behöver programmeras i förväg av UCR:s rapportutvecklare.

 Bakgrund
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Bakom fasaden genereras rapporterna med hjälp  av det proprietära statistikprogrammet 
SAS, vilket är ett kraftfullt verktyg. Varje natt skickas automatiskt all insamlad registerdata 
till en speciell SAS-server, där den förbereds och struktureras. Härifrån kan sedan de olika 
online-rapporterna plocka just den data som behövs. Detta medför således att rapporterna 
inte är minutfärska, utan baseras på hur registerdatan såg ut vid en specifik tidpunkt den 
senaste natten. En rapport är egentligen ingenting annat än ett litet SAS-program som 
plockar ihop rätt data, utför de statistiska beräkningar som krävs och presenterar detta i 
form av en sida som kan visas i en webbläsare.

2.3 Behov

Ett antal faktorer har i samspel lett fram till att det här examensarbetet initierades. De 
huvudsakliga listas nedan.

Svåranvända rapporter

Många användare klagar på dagens rapporter. Framför allt handlar detta om de enklare 
användarna, som inte kommer i kontakt med rapporterna dagligen och heller inte har de 
full insikt i hur statistik ska tolkas. Med nuvarande rapporter är det svårt att på ett brett sätt 
använda registren för kvalitetsarbete ute på avdelningarna. Man måste hitta ett sätt att föra 
rapporterna närmare dessa användare, och underlätta för dem att tolka dess innehåll.

I kontrast till ovan nämnda användare finns även de som mycket väl klarar av att hantera 
dagens rapporter. Dessa är oftast nöjda med den befintliga situationen, och en vanligt bi-
dragande anledning till att rapporterna funkar bra för dem är att de genom dialog med 
UCR kunnat påverka hur rapporterna ska se ut.

Behov av ett integrerat rapportverktyg

Plattformen saknar idag generellt stöd för att presentera den data som samlas in. UCR:s 
lösning med SAS-rapporter går naturligtvis inte att paketera och distribuera tillsammans 
med OpenQReg, då SAS lyder under en kommersiell licens och kopplingen mellan de två 
systemen är specialanpassad för UCR.

Då produkten OpenQReg numera finns att ladda ner med en licens för öppen källkod vore 
det fördelaktigt om den innehöll färdigt stöd för att räkna på och visualisera den data som 
registrerats. Det skulle medföra att det blev en mer komplett produkt och stärka dess 
konkurrenskraft på marknaden.

Begränsad anpassning

De rapporter som genereras genom SAS idag har ytterst få om ens någon möjlighet till an-
passning. På sin höjd kan man ange vilket tidsintervall rapporten ska behandla; möjligen 
kan man gruppera resultaten efter ålder eller kön. Mer kontroll än så har man dock inte 
som användare. Vissa registrerade dataposter går inte alls att få ut i rapportform i dag, 
vilket är ett irriterande faktum då det bara handlar om att summera antalet förekomster i en 
databas.

 Bakgrund
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Arbetsbelastning

I dag måste kundernas rapportbehov tillgodoses i form av SAS-rapporter, oavsett hur 
enkla de än må vara. Rapportutvecklingen blir en flaskhals i UCR:s systemutveckling, och 
rapportutvecklarna är överbelastade med arbete.

Lejonparten av de rapporter som utvecklas är av relativt enkelt slag. I regel är det fråga om 
att summera data och visualisera denna uppställd i namngivna tabeller. Då man ändå inte 
utnyttjar SAS fulla potential skulle dylika rapporter kunna ersättas med en enkel 
visualiseringskomponent.

Minutfärsk data kontra gårdagens dito

I den uppsatta SAS-miljön som används på UCR byggs rapporterna från ett dataset som 
samlats ihop nattetid. Detta innebär att en användare som gjort ett antal registreringar 
under dagen inte kommer kunna se dessa ge utslag i en rapport förrän nästa dag. Huru-
vida detta är att betrakta som något positivt eller negativt är en diskussion i sig. 

Å ena sidan kan helt färska siffror förvirra en ovan användare. Antag att denne två gånger i 
följd tar ut en och samma rapport. En annan användare har dock hunnit registrera ett antal 
patienter mellan de två tidpunkterna, vilket kommer påverka rapportens resultat. Den 
oerfarne användaren kan möjligen börja undra vad denne gjorde annorlunda jämfört med 
första gången.

Å andra sidan kan det finnas tillfällen då minutaktuella uppgifter mycket väl kan vara av 
intresse. En inte helt ovanlig rapport är produktionsrapporten, som bland annat visar hur 
många registreringar som gjorts. Ponera att samma användare drar ut två sådana rap-
porter, och dessutom själv gör ett par patientregistreringar däremellan. I ett sådant läge 
skulle användaren kunna reagera på att rapporten inte visade olika resultat.

Oavsett vad en diskussion som den ovan resulterar i, kan man konstatera att det kan 
finnas en poäng i att ha tillgång till såväl aktuell som tidigare sammanställd data. Med 
dagens rapportteknik är endast den nattligt sammanställda varianten möjlig.

Kostnad

SAS är en proprietär programvara vars licens kostar oerhörda summor pengar varje år. Att 
över huvud taget börja fundera över andra alternativ är ett steg i rätt riktning.

 Bakgrund
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2.4 Syfte

Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att lägga en tankemässig grund till 
en ny teknisk komponent som ska underlätta för användare av kvalitetsregister att visua-
lisera och analysera registerdata i form av online-rapporter. Den ska för det första ge en 
enhetlig användarupplevelse där den underliggande rapporttekniken har abstraherats; 
poängen med detta är att man vill kunna blanda dagens rapportteknik med den som 
examensarbetet eventuellt resulterar i, utan att för den skull förvirra användarna. Vidare 
ska komponenten ge hjälp och handledning åt alla typer av  användare. Syftet är att föra 
rapporterna närmare samtliga typer av användare, även de som idag inte använder dem.

Den tekniska komponenten ska å ena sidan vara tillräckligt generell för att kunna 
appliceras på UCR:s samtliga befintliga och framtida kvalitetsregister om så önskas, å 
andra sidan kunna göras specifik nog för att fungera inom varje enskilt register med dess 
tillhörande egenskaper och begränsningar. 

Det är viktigt att poängtera att komponenten endast är tänkt, och kommer alltså inte att 
implementeras under examensarbetet. Av den anledningen är dess egen teknik egentligen 
av underordnad betydelse. Projektet går ut på att hitta en interaktionsdesign  som kan 
samla de rapportrelaterade behoven hos registrens samtliga typer av  användare under ett 
och samma paraply, och i ett sådant arbete får tekniska begränsningar inte vara ett hinder.

Hela examensjobbet ämnades utföras som ett användarcentrerat projekt. Metodiken 
lämpar sig väl för projektet, då den stora utmaningen i projektet som ovan nämnt inte är 
teknikrelaterad utan snarare består i att skapa en plattform för många olika typer av  an-
vändare. Att försöka designa ett system som fungerar för användare i deras arbetsvardag 
trots deras skiftande erfarenheter är en problemställning som kräver ett välplanerat 
angreppssätt. Användarcentrerad systemdesign är förvisso inte en renodlad metodik, utan 
kan genomföras på många olika sätt. Det skulle snarast kunna sägas vara ett samlings-
namn för en uppsjö olika tekniker man kan ta till när man vill närma sig ett projekt på ett 
användarcentrerat vis.

Komponenten –"som den av bekvämlighet kommer att kallas här och var i rapporten, trots 
att vi nu fastslagit att det bara är fråga om en imaginär komponent – behöver först och 
främst ha ett grafiskt användargränssnitt genom vilket olika operationer kan genomföras. 
Då ett befintligt rapporthanteringssystem ska integreras med ett nytt dito, som dessutom är 
dittills okänt för användarna, krävs att gränssnittet är genomtänkt, lättförståeligt och an-
passat efter användarnas behov.

Då användarna skiljer sig markant åt vad gäller datorvana, erfarenhet av kvalitetsregister 
samt statistisk kompetens måste stor vikt läggas på en gedigen användningsanalys. Hur 
och under vilka förutsättningar används registret i dag? Här vill man ha svar på olika frågor 
som kommer att kunna påverka utseendet och beteendet hos det blivande gränssnittet. 
Exakt vilka uppgifter som måste kunna genomföras och vilka data som är intressanta för 
den enskilde användaren är frågetecken som måste rätas ut.

I den andra ändan behöver rapportkomponenten ha sitt eget bakomliggande maskineri, för 
att exempelvis kunna hantera sina specifika databaskopplingar, hålla koll på interna nöd-
vändiga parametrar och inte minst beräkna statistik samt rendera rapportgrafik. Att genom-
föra dessa uppgifter är inte bara en uppgift som kräver specialkompetens, utan kräver 
också en stor arbetsinsats rent tidsmässigt. Att implementera dessa subkomponenter vore 
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dock att uppfinna hjulet på nytt, då det finns en uppsjö av verktyg för detta att tillgå på 
marknaden. I examensarbetet ingår således även att inventera marknaden på befintliga 
verktyg för statistisk analys samt rapportgenerering, och därefter välja ut det som lämpar 
sig bäst för projektet baserat på upptäckta behov samt den miljö inom vilken komponenten 
ska verka.

Värt att nämna är att rapporteringskomponenten inte är tänkt att ersätta dagens befintliga 
rapportsystem, utan ska snarare ses som ett komplement för att snabbt kunna skapa 
enkla rapporter och fylla ett grundläggande behov. På så sätt hoppas man i slutändan 
kunna avlasta rapportutvecklarna.

Ett av projektets slutliga syften är att ta fram en prototyp  av komponenten som är såpass 
väl genomarbetad att den kan förmedla tanken bakom strukturen, arbetsflödet och resul-
tatet av att jobba med den färdiga versionen. Det valda rapportgenereringsverktyget ska 
om möjligt integreras i komponenten för att bekräfta sin egen funktionsduglighet och kom-
patibilitet.

Att låta riktiga slutanvändare utvärdera den framtagna prototypen är ett syfte i sig. Genom 
att lyssna till deras åsikter och kommentarer framkommer viktig information, som leder till 
den slutgiltiga domen och hela projektets proof-of-concept – oavsett om det är ett ”proof” 
för att projektet ska jobbas vidare på eller läggas ned.

Projektet utförs på initiativ av UCR.

 Bakgrund
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2.5 Mål

Det är inte helt okomplicerat att tala om projektets mål, då exjobbet inte är tänkt att resul-
tera i ett komplett, körbart system. Eftersom syftet endast är att sätta fingret på en inter-
aktionsdesign och framställa en prototyp  blir det aldrig intressant att formulera funktionella 
eller mätbara mål, som ”Det ska gå att skapa rapporter” eller ”Systemet ska vara snabbt”.

Å andra sidan är det just dessa typer av mål som måste stå i fokus på längre sikt, av den 
enkla anledningen att det är dessa ståndpunkter som kommer vara avgörande för huru-
vida den slutgiltiga produkten över huvud taget kommer att kunna komma till nytta för an-
vändarna.

Man skulle således kunna gruppera projektets målbilder på två separata nivåer. På den 
första nivån placeras sådana projektmål som är konkreta och direkt aktuella för exjobbet 
–"direkta mål. På en andra nivå placerar man de mål som inte nödvändigtvis går att rea-
lisera under ramarna för exjobbet, men som på längre sikt ska stödjas av den prototyp 
som arbetet resulterar i –"indirekta mål.

1. Direkta mål

i. Inventera användarnas behov, krav och önskemål.

ii. Designa ett gränssnitt med ett interaktionsflöde som möter dessa behov.

iii. Bygg en prototyp utifrån designen.

2. Indirekta mål

i. Ge möjlighet att ”skapa egna rapporter” som fyller användarens behov.

ii. Kvalitetsregistret ska bli ett bättre verktyg genom att kunna agera beslutsstöd samt 
leverera data som jämförelse vid förbättringsarbete.

iii. Den nya rapportkomponenten ska vara användbart, i termer av enkelhet, snabbhet, 
flexibilitet och lättlärdhet.

iv. Hjälp och instruktioner ska alltid finnas nära till hands.

v. Den nya rapportkomponenten ska vara estetiskt tilltalande.

 Bakgrund
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2.6 Tidigare forskning och utveckling

Det finns en uppsjö av Business Intelligence-program på marknaden, av varierande 
kvalitet och med skiftande möjligheter. QlikView1 är ett lysande exempel på en program-
vara, som med så kallad drill-down-teknik låter användaren laborera fritt med sin data och 
skapa rapportliknande output med valfri visualisering. Att bygga ett verktyg som gör detta 
är verkligen inget nytt.

Kvalitetsregistren är förvisso inte heller en ny företeelse, men de har hittills varit ett ganska 
okänt fenomen som nu är på uppgång. För varje år skjuts mer pengar till deras forskning 
och utveckling, och allt fler sjukhus och andra vårdinrättningar knyts till registren. Om man 
tänker på allt det jobb  som sjukvårdspersonalen lägger ner på att hitta sina egna brister, 
så kan man inse att kvalitetsregister är något ganska unikt. Att i en så säregen data-
insamlingsmiljö som ett kvalitetsregister bygga in den funktionalitet som föreslås i 
examensarbetets slutliga mål har inte gjorts förut, och möjligheten har tidigare inte funnits i 
svensk sjukvård.

Uppsala kliniska forskningscentrum är samarbetspartner med ytterligare nationella 
kompetenscentra samt en norsk motsvarighet. Diskussionen runt detta projekt har pågått 
mellan dessa parter en tid innan det initierades, och kan ses som ytterligare ett tecken på 
det behov som finns runt utvecklingen av det. Som nämnts tidigare så finns det oändligt 
många program för att skapa statistik, men att använda något av dessa skulle innebära ett 
antal separata steg, med dataexporter och konfiguration av datakällor; man skulle behöva 
koppla ihop två separata system. Vad det här projektet innebär är ge förslag på ett 
integrerat system med ett sammanhållet gränssnitt för att såväl lagra data som att ta ut det 
i visualiserad form igen.

2.7 Avgränsning

Då detta är ett examensarbete behöver rimligtvis vissa avgränsningar göras. Den första 
och viktigaste är att arbetet inte kommer att resultera i ett färdigt system. I enlighet med 
projektets syften och mål kommer en prototyp att framställas för att försöka förmedla själva 
interaktionsdesignen. Hur långt utvecklad denna prototyp blir får avgöras av tiden, och 
inget annat.

Examensarbetet anammar en iterativ utvecklingsprocess, och projektet är tänkt att ut-
vecklas i form av  en första iteration. Denna kommer att inkludera några av de vanligaste 
faserna –"analys, design, prototyping och utvärdering. Endast en sådan iteration är alltså 
inplanerad. Naturligtvis hade man kunnat välja att genomföra två mindre iterationer – eller 
varför inte ännu fler? Detta var ett tidigt beslut, då man ville utforska processens olika steg 
mer noggrant.

Den kod som används i prototypen utger sig inte på något sätt för att vara optimerad. 
Tekniken har, som tidigare nämnts, aldrig stått i fokus i projektet.

 Bakgrund
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2.8 Läsanvisning & begrepp

Kapitlen i denna rapport läses med fördel kronologiskt, då de bygger på varandra. Undan-
taget är kapitel 3, som innehåller fristående teori.

Ett antal namn, förkortningar och begrepp används flitigt i texten. De har samtliga fått sin 
förklaring någonstans, men för enkelhets skull finns här en sammanställning över de 
vanligaste.

! JasperReports: Java-bibliotek för att rendera rapporter i valfria format. Stöder 
! många typer av diagram. Öppen källkod.

! Kvalitetsregister: Långsiktig insamling av patientdata i syfte att bedriva lokalt
! förbättringsarbete.

! OpenQReg: Grundläggande byggsten i UCR:s kvalitetsregister.

! OpenQRegReports: Den utvecklade (tänkta) komponentens arbetsnamn.

! OQRR: Förkortning för OpenQRegReports.

! Rapport: Utdata ur ett kvalitetsregister. Innehåller sammanställningar och statistik.

! SAS: Proprietärt statistikprogram från SAS Institute Inc. Används hos UCR för att 
! generera rapporter till kvalitetsregistren.

! UCR: Uppsala kliniska forskningscentrum (eng. Uppsala Clinical Research 
" Centre)"

! Öppen källkod: Programvara där källkoden är tillgänglig att läsa, modifiera och 
! vidaredistribuera (eng. Open source)

 Bakgrund
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3 Teori
–––––––––––––––––––––––––––––

I detta kapitel förklaras den teori som ligger till grund för examensarbetet. I ett försök att 
förklara samma aspekt ur olika synvinklar kan vissa påståenden komma att upprepas. 
Detta är – för det mesta –"en väl medveten poäng. 

3.1 Att designa för användare

Att utveckla datorsystem för användare innebär att man lägger över en stor del av fokus 
på att sätta sig in i vad användarna egentligen vill ha. På en alltmer konkurrensutsatt 
marknad blir det än viktigare att slutprodukten lever upp  till användarnas förväntningar och 
är anpassat efter deras behov. Med användare syftar man alltså på den människa som i 
slutändan kommer att använda systemet. Inte nödvändigtvis, till och med sällan, är det an-
vändaren som har beställt systemet.

Det finns egentligen ett antal olika vetenskapliga fält och benämningar som i slutändan 
behandlar ett och samma område:"att se till att slutanvändaren får en bättre upplevelse av 
att använda systemet. 

Först ut har vi ämnes- och forskningsområdet människa-datorinteraktion (MDI), på eng-
elska human-computer interaction (HCI), som studerar samspelet mellan människor och  
datorer. Ämnet är tvärvetenskapligt, och knyter ihop  datavetenskapen med bland mycket 
annat språk, psykologi, sociologi och estetik. Med tiden har allt fler ämnen ansetts kunna 
ha relevans inom MDI:n (Gulliksen & Göransson, 2002).

En nära släkting till människa-datorinteraktionen är användarcentreringen. Man brukar tala 
om användarcentrerad systemdesign eller att ett företag har en användarcentrerad 
systemutvecklingsprocess. Som namnet antyder kretsar utvecklingen runt användarna. 
Poängen är att låta användarnas arbetsuppgifter, behov och mål stå i utvecklings-
processens centrum snarare än teknikutvecklingen. Genom att studera sina användare 
förstår man hur systemet behöver struktureras och interagera med sin omgivning, och 
genom att kommunicera med dem framkommer värdefulla synpunkter som ska ligga till 
grund för beslut tagna inom processen (Preece, Rogers & Sharp, 2002).

Ett annat närbesläktat område är interaktionsdesignen. Fortfarande handlar det om att 
skapa en bra upplevelse för användaren, men med fokus lite mer vinklat åt själva resul-
tatet. Preece, Rogers och Sharp  (2002, s. 165) definierar det som ”att designa interaktiva 
produkter för stödja människor i sina vardags- och arbetsliv.” Användargränssnitt är 
således av väldigt stort intresse inom interaktionsdesignen. Däremot ska påpekas att den 
på intet sätt begränsar sig till att handla om datorsystem; vilken produkt som helst som 
används av mänskliga användare kan vara föremål för interaktionsdesign.

Låt oss slutligen också titta på begreppet användbarhet. Att något är användbart kan inne-
bära en mängd olika saker, och ordet tolkas på de mest skilda sätt. Vissa företag och 
branschorganisationer marknadsför ofta sina produkter genom att kalla dem just använd-
bara eller användarvänliga. Att använda tolkningsbara begrepp kan vara ett medvetet 
knep från deras sida, då det är svårt att ställa krav på något löst definierat (Gulliksen & 
Göransson, 2002). Sanningen är förstås att det som är användbart för en individ kan vara 
totalt oanvändbart för en annan, och på precis samma sätt kan det också bero på situa-
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tionen; en eskimå som faller nedför ett stup har ingen som helst användning för en GPS-
navigator! Värt att nämna är att också begreppet användbarhet är förankrat även utanför 
datavetenskapen och IT-branschen. En diskmaskin eller en kulspetspenna kan mycket väl 
ha en hög användbarhet och vara användarvänlig.

Samtliga ovan nämnda metoder, vetenskaper och begrepp överlappar varann och lånar 
friskt från varandra, då de alla har ett gemensamt mål. Interaktionsdesignens syfte är att 
skapa användbarhet; samma sak gäller användarcentrerad systemdesign; ett av 
människa-datorinteraktionens forskningsområden har länge varit att utforma den bäst 
lämpade formen av utvecklingsprocess, ur vilken användarcentreringen har vuxit fram; 
interaktionsdesign ingår som ett naturligt steg i den användarcentrerade utvecklings-
processen; och så vidare.

3.1.1 Användbarhet

Uttrycket användbarhet kan tillämpas på samtliga aspekter av ett system som inbegriper 
interaktion och kommunikation med en människa, inklusive installation och underhåll 
(Nielsen, 1993). Men vad innebär ordet i praktiken?

Det finns ett antal olika definitioner av användbarhet, framtagna av författare och experter 
inom användbarhetsområdet. De är i stort överens om det övergripande syftet, och deras 
respektive versioner skiljer sig framför allt åt i detaljerna. Den vattendelare som kan obser-
veras är huruvida man väljer att separera funktionalitet från övriga användbarhetsaspekter 
(Gulliksen & Göransson, 2002). Denna distinktion gör till exempel Jakob  Nielsen (1993), 
som därefter har valt att dela upp användbarhetskonceptet i fem egenskaper .

• Lätt att  lära (learnability): Om systemet är intuitivt och enkelt att lära sig kan 
användaren snabbt komma igång att jobba med det.

• Effektivt att använda (efficiency): När inlärningströskeln väl har överstigits ska 
systemet vara effektivt att använda; en hög produktivitet ska kunna hållas.

• Lätt att komma ihåg (memorability): Systemet ska vara byggt på ett sätt som medför 
att man som användare kommer ihåg hur det fungerar, även efter att under en längre 
period inte ha använt det alls.

• Få fel (errors): Systemet ska generera så få fel som möjligt. När fel väl uppstår ska 
användaren kunna ta sig ur dessa.

• Subjektivt tilltalande (satisfaction): Man ska som användare känna sig tilltalad av 
systemet. Det ska förmedla en känsla av välbehag; man ska tycka om systemet.

Oavsett vilken definition man väljer så kan det tyckas att användbarheten borde vara en 
självklarhet. Man kan fråga sig varför någon skulle bygga ett system som inte var använd-
bart. Det som dock är viktigt att tänka på här är att användare är olika varandra. De har 
således olika behov och olika förutsättningar. Systemutvecklarna glömmer ofta bort att det 
som är användbart för dem själva kanske inte är användbart någon annan. Kunderna 
däremot förväntar sig att systemet de har beställt ska vara användbart per automatik. I de 
flesta fall kommer detta inte att hända, såvida kunden inte explicit kräver detta genom att 
formulera användbarhetsmål (Gulliksen & Göransson, 2002).

 Teori
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3.1.2 ISO-definitionen av användbarhet

Utöver existerande personliga tolkningar av  begreppet användbarhet finns det även en 
fastslagen definition. Den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) tog 1998 
fram standarden ISO 9241:11 eller ”Software ergonomics for office work with visual display 
terminals (VDTs) – Part 11: Guidance on usability”. Definitionen lyder (ISO 9241-11, 1998, 
i Gulliksen & Göransson, 2002):

”Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”

Vidare innehåller avsnittet definitioner för de tre nyckelorden kraftfullhet (effectiveness), 
effektivitet (efficiency) och tillfredsställelse (satisfaction). I tur och ordning indikerar de i 
vilken utsträckning ett mål är uppnått, den grad av ansträngning som behövdes för att upp-
nå målet samt graden av positiva känslor som produkten gett (santai.nu, 2005).

Intressant är också att texten uttryckligen säger specifika användare och i en specifik kon-
text. Det har nämnts förut, men är värt att påpekas igen; användbarhet är beroende av 
användare och situation. Det är de faktiska slutanvändarnas behov och arbetssituation 
som avgör vad som är användbart för dem. Det går således inte att säga huruvida ett sys-
tem är användbart eller inte, då detta är en högst subjektiv egenskap.

En vanlig missuppfattning är att användbarhet endast har med gränssnittsdesign och 
grafik att göra. Som vi har fastslagit är det dock så mycket mer; det är en filosofi där be-
hoven hos slutanvändarna måste få styra. För att kunna efterleva denna filosofi måste 
man anamma ett annat sätt att arbeta runt system- och produktutvecklingen (Gulliksen & 
Göransson, 2002). Man måste införa en process där man strävar efter att lära sig vad 
användarna har för förutsättningar, mål, arbetsuppgifter och behov. Först då kommer an-
vändbarheten att kunna infinna sig fullt ut. Detta leder oss rakt in i den användar-
centrerade systemdesignen.

3.1.3 Användarcentrerad systemdesign

Att en systemdesign är användarcentrerad innebär att man riktar full uppmärksamhet mot 
användarna vid designen och framtagandet av  systemets gränssnitt och funktionalitet. Det 
är användarens behov, önskemål och sätt att arbeta som står i fokus, och detta är därmed 
vad som bör styra utvecklingsarbetet. I övrigt är dock begreppet och arbetssättet använ-
darcentrerad systemutveckling inte helt och hållet definierat, utan föremål för tolkning och 
anpassning (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Att det inte finns någon färdig universallösning på metodiken kring användarcentrerad 
systemutveckling är något man bör ta fasta på. Det är snarare är en fördel än en nackdel, 
då man ges möjlighet att skräddarsy utvecklingsprocessen utifrån rådande förutsättningar. 
Håll i åtanke att det finns lika många kombinationer av förutsättningar som det finns 
utvecklingsprojekt, och att då kunna tolka och vässa metodiken så pass att den lämpar sig 
för de aktuella ändamålen är både nödvändigt och utmanande. Det kan dock vara på sin 
plats att understryka att det krävs lång branscherfarenhet för att lära sig att anpassa pro-
cessen på bästa sätt (Gulliksen & Göransson, 2002).

Allra mest får man ut ur sin utvecklingsprocess om man väver in användbarhetsarbetet i 
ett tidigt skede; ju tidigare desto bättre (Gulliksen & Göransson, 2002). Den användar-
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centrerade utvecklingsprocessen innehåller ett antal delprocesser, var och en lika viktig 
och bidragande till helheten. Precis som användbarheten har användarcentreringen en 
ISO-standard, i vilken bland annat dessa delprocesser  deklareras (ISO 13407, 1999, i 
Gulliksen & Göransson, 2002).

1. Identifiera och specificera användningskontexten: för att förstå produktens syfte 
måste man förstå dess domän och verksamhetsmiljö.

2. Identifiera och specificera användar- samt organisatoriska krav: precis som 
ovan måste man förstå användarnas situation innan man kan börja designa 
lösningar för dem.

3. Framställ designförslag: utifrån den kunskap som nu finns tillgänglig kan man 
börja skissa på ett förslag hur systemet ska se ut och fungera.

4. Utvärdera förslaget gentemot uppställda krav och mål: för att få svar på om det 
framtagna förslaget är till belåtenhet måste det utvärderas, helst mot både 
insamlade krav och mål samt med hjälp av slutanvändare.

Följer man dessa steg enligt ovan uppställda kronologi kommer man att som resultat få ut 
ett utvärderat designutkast som bygger på förutsättningar hos såväl användare som 
kontext. Utvärderingen kan givetvis ha resulterat i ett godkännande eller ett under-
kännande. Något annat som specificeras i ISO-standarden, och som är en väldigt central 
del i en användarcentrerad systemdesign, är att utveckla i iterationer. Så länge utvärde-
ringen inte resulterar i ett godkännande är tanken att man påbörjar en ny iteration, varvid 
man kastar designförslaget åt sidan för att påbörja ett nytt, eller förfinar det förslag som 
fanns sedan tidigare. Man börjar då om på punkt ett, med resultatet från den första 
iterationen som input till nästa. Den underliggande tanken är att designen långsamt ska få 
växa fram i takt med iterationerna, med sitt ursprung i en grovhuggen idé och därefter 
långsamt förfinas ända tills man hittat sin slutprodukt. Endast projektets resurser sätter 
gränsen för hur många iterationer som genomförs. Det viktiga är att projektet avslutas med 
en utvärdering som försäkrar om att den slutgiltiga designen lever upp till samtliga 
framlagda krav och behov (Preece, Rogers & Sharp, 2002).

Trots att allt detta måhända låter väldigt fastlagt och regelstyrt, ska man minnas att så inte 
är fallet. Som nämnt ovan är den användarcentrerade systemutvecklingen tillåten att an-
passas efter nuvarande förutsättningar. Snarare representerar den ett koncept som är 
möjligt att integrera med andra, redan befintliga, systemutvecklingsmodeller (Gulliksen & 
Göransson, 2002). Det som är viktigt att ha med sig för den som vill bedriva användar-
centrerad utveckling är således följande två huvudpunkter:

1. Involvera användarna och utgå från deras behov.

2. Utveckla i iterationer.

Avslutningsvis, att inte jobba användarcentrerat vore ju egentligen som att gissa vad an-
vändarna vill och behöver ha – eller i bästa fall följa en beställares kravspecifikation, med 
risk för att beställaren har gissat istället – och att gissa runt något så kostsamt som ut-
vecklingen av ett IT-system kan vara en rentav dålig idé.
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3.1.4 Olika utvecklingsmodeller

I rent orienterande syfte är det intressant att jämföra olika utvecklingsprocesser mot 
varandra. Dock är de inte alltid jämförbara, vilket kan bero på ett flertal skäl. Som exempel 
kan nämnas att olika modeller fokuserar på olika faser i utvecklingsarbetet, olika modeller 
har olika stor detaljstyrning och olika modeller har helt olika angreppssätt –"medan vissa 
fokuserar på användning fokuserar andra på teknik, till exempel (Gulliksen & Göransson, 
2002). 

Den modell som brukar ställas upp  för jämförelse mot den iterativa utvecklingen är 
vattenfallsmodellen, som utvecklades 1970 av Winston Royce. Den är intressant, inte bara 
eftersom det är den iterativa utvecklingens raka motsats, utan också eftersom det är den 
vanligaste modellen för mjukvaruutveckling idag (Gulliksen & Göransson, 2002). Metoden i 
denna modell är att kronologiskt följa ett visst antal utvecklingssteg. Kravet är att varje steg 
måste vara klart och bedömt innan nästa steg kan påbörjas. Exempel på sådana steg kan 
vara kravinsamling, design, kodning, testning och driftsättning. Modellen har fått mycket 
kritik för dess svårighet att vända tillbaka och rätta till misstag, då ett avslutat steg mycket 
väl är avslutat. Dock ska nämnas att denna kritik framför allt riktar sig mot Royces tidigare 
modell, den stegvisa modellen. Vattenfallsmodellen är en förfining av denna modell, där 
man bland annat lagt till möjlighet att koppla tillbaka till det senaste steget (Gulliksen & 
Göransson, 2002).

Vattenfallsmodellen har sina fördelar framför allt i kontrollen; det är till exempel väldigt lätt 
att mellan varje steg kontrollera projektets kostnader och därifrån besluta om huruvida det 
ska fortsättas, frysas eller avslutas.

Många hävdar att det är bevisat att vattenfallsmodellen inte är lämpligt för system-
utveckling, utan att ett iterativt arbetssätt är det som har visat sig fungera allra bäst 
(Wikipedia, 2010d).

3.1.5 Användaranalys

Om man inte känner till vilka användarna är, vilka uppgifter de utför och hur dessa utförs 
kan man heller inte utveckla system som möter deras behov (Gulliksen & Göransson, 
2002). Detta är centralt inom den användarcentrerade systemutvecklingen, och är en för-
utsättning för att modellen ska lyckas. Inom ramen för den kunskap som behövs om an-
vändarna och deras arbeten finns en mängd frågeställningar som man söker svar på; vad 
har användarna för bakgrund, ålder, kön, utbildning, datorvana, språklig förmåga, fysiska 
hinder och kunskaper inom domänspecifika ämnen? Utförs arbetet ensamt? Under hur 
långa perioder? Hur ofta? Under stress? Hur ser arbetsmiljön ut? Hur ofta ska ny personal 
lära sig systemet?

Nielsen (1993) vill påstå att ett lägsta krav för utvecklarna är att åtminstone vid ett tillfälle 
ha besökt användarnas arbetsplats, för att på så sätt få en känsla för den miljö inom vilken 
systemet kommer användas. Svaren på de respektive frågorna om användarna och deras 
arbetsmiljö kan nämligen i allra högsta grad ställa krav på användargränssnittet (Gulliksen 
& Göransson, 2002), och sammanställningen av användaranalysen blir ett perfekt under-
lag inför designfasen.
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Värt att påpeka är att begreppet användare inkluderar samtliga som på ett eller annat sätt 
påverkas i sitt arbete av  det aktuella systemet, således även utvecklare och drifts-
ansvariga.

3.1.6 Uppgiftsanalys

Utöver att känna till vilka användarna är så behöver man lära sig vad deras uppgifter är 
och hur dessa genomförs. Vad ska systemet kunna göra? Vilka är användarnas mål? 
Varför utförs denna uppgift? Hur ofta görs det? Hur lång tid tar det? Hur gör de idag för att 
uppnå dessa? Vad behöver de för information och hjälpmedel? Hur hanterar de fel som 
uppstår?

I samband med uppgiftsanalysen börjar man också att formulera användbarhetsmål. 
Poängen med att definiera dessa mål är att man i en iterations avslutande utvärdering vill 
kunna mäta användbarheten utifrån sina uppställda mål (Gulliksen & Göransson, 2002). 
Dessa mål kan med fördel vävas in i en kravspecifikation, som är det styrdokument som 
senare kommer att vara underlag till systemets design.

Det finns många olika sätt att kategorisera kraven i en kravspecifikation. Preece, Rogers 
och Sharp (2002) föreslår följande uppställning:

1. Funktionella krav: Beskriver vad systemet ska kunna göra. Om det till exempel 
ska kunna spela musik skrivs det som ett krav här.

2. Datakrav: Beskriver huruvida det finns krav på den lagrade och hanterade datan. 
Egenskaper som typ, storlek och värde passar in här.

3. Miljökrav: Beskriver å ena sidan krav som kan relateras till omgivningen; yttre 
omständigheter som buller och ljus är en typ av miljökrav. Samtidigt kan miljökraven 
även syfta på social miljö; ska systemet till exempel kunna dela data med andra?

4. Användarkrav: Har med användarens egenskaper att göra. Till exempel kan man 
formulera krav för användare utan datorvana, som kan behöva extra hjälp.

5. Användbarhetskrav: Dessa krav har med användbarheten att göra; effektivitet, 
lärbarhet, säkerhet och liknande egenskaper passar här.

Uppgiftsanalysen kommer att tillsammans med användaranalysen att ligga till grund för 
många –"om inte alla –"beslut tagna inom designfasen. Dessa två dokument innehåller för-
hoppningsvis de svar som senare medför att en designer aldrig behöver gissa vad an-
vändarna behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och tillfreds-
ställande sätt.

3.1.7 Prototyping

Preece, Rogers och Sharp  (2002) menar att användare aldrig konkret kan säga vad de vill 
ha. När de däremot får se och pröva något så kan de strax berätta för dig vad de inte vill 
ha. Precis detta är syftet med begreppet prototyping.

Vid utvecklingen av ett system (eller en produkt) med hög användarinteraktion är 
prototypen ett verktyg att ta till för att undersöka designlösningar, testa utseendet, prova 
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funktionalitet, hitta svagheter och träna sin talang. Själva idén bakom konceptet är att 
bygga något som mer eller mindre simulerar tanken för systemet och därefter låta använ-
darna testa denna. En prototyp för till exempel ett datorsystem kan ritas upp på papper för 
att illustrera gränssnittets utseende, eller som ett mer eller mindre fungerande system för 
att visa mer funktionella aspekter. Besparingarna kommer sig förstås av att man testar 
sina idéer under ett tidigt stadium, samt att prototypen är en reducerad form av systemet; 
behöver man gå tillbaka och ändra något har man inte spenderat alltför mycket tid på att 
färdigställa det.

Exakt hur prototypen är framställd –"vad den är tillverkad av"–"är upp  till var och en, och får 
bero av förutsättningarna. Först och främst sätter själva produkten sina egna gränser och 
möjligheter. Vill man testa handgreppet på en ny spelkontroll så är papper och penna inte 
ett särskilt intressant alternativ att tillverka en prototyp av. Här kan man istället tänka sig 
modellera eller något annat formbart material. Vidare beror valet av prototyp  naturligtvis 
också på andra omständigheter, till exempel budget, tid, i vilken fas i utvecklingen man är 
och vilken egenskap man vill testa.

3.1.8 Utvärderingar

En central ståndpunkt inom den användarcentrerade utvecklingen är att utvärderingar är 
viktiga. Ju tidigare designen i fråga börjar utvärderas desto bättre; tidigt upptäckta fel blir 
billigare att korrigera. Utvärderingar ska göras inom varje iteration, för att säkerställa att 
man aldrig ramlar in på ett sidospår som inte är förenligt med användarnas krav. Vidare 
ska utvärderingarna göras av användarna, snarare än att till exempel ta in en expert-
granskare (Gulliksen & Göransson, 2002). Såväl framtagna prototyper som färdig slut-
produkt bör utvärderas.

I en utvärdering ska systemet evalueras gentemot samtliga uppställda krav, såväl funk-
tionella som användbarhetsmål. Om man hittills endast har framställt en prototyp inom ut-
vecklingsprocessen får detta förstås genomslag på utvärderingen, då man inte kan uttala 
sig om samtliga aspekter. Resultatet från en utvärdering går direkt som underlag till nästa 
iteration, då analys- respektive designfasen skall baseras på denna input.

3.1.9 Interaktionsdesign

Att syssla med interaktionsdesign innebär att skapa och formge interaktion – det vill säga 
mötet och samspelet mellan två parter – eller ännu fler. Dessa bägge parter är å ena sidan 
en produkt och å andra sidan användaren av  produkten. Det finns otaliga exempel på 
sådan interaktion; någon ska boka en charterresa över internet; någon ska ta ut pengar ur 
en bankomat; någon ska tända en golvlampa; någon ska använda en plastgaffel för att äta 
med. Som exemplen antyder är interaktionsdesign tillämpligt på det mesta, och behöver 
inte alls ha med modern teknik att göra. Begreppet har dock bara funnits i dryga tjugo år 
(Wikipedia, 2010c).

Inom ramarna för mjukvaruutveckling innebär interaktionsdesign att skapa kommunika-
tionen mellan ett datorsystem och dess användare. Arbetet innebär att behöva designa 
lösningar för generella problemställningar som till exempel:

• Hur presenterar systemet sin egen navigation för användaren?

• Hur är innehållet strukturerat?
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• Hur ska arbetsflödet för systemets olika uppgifter se ut och fungera?

• Med vilka medel förmedlar systemet information till användaren? Hur presenteras 
denna?

• Med vilka medel kan användare förmedla information till systemet?

Vad gäller just mjukvara kommer interaktionsdesign följaktligen att handla mycket om 
gränssnittsdesign. Tyvärr finns alldeles för många exempel på dålig interaktionsdesign, där 
designlösningen gör uppgiften mer omständlig, svår eller poänglös. Ett exempel är när 
man som svensk medborgare tvingas ange vilken amerikansk delstat man bor i när man 
shoppar på nätet, vilket inte sällan är en obligatorisk uppgift att fylla i. Även här gäller det 
alltså att kombinera designarbetet med användarcentrering och användbarhetsarbete.

3.1.10 Gränssnittsutveckling

Inte sällan uppstår gränssnittsdesign som ett rent resultat av all kringliggande utveckling, 
utan att för den skull ha ägnats en tanke. Trots detta upptar gränssnitten ofta så mycket 
som 50% av koden i ett system, enligt Jakob Nielsen (1993). Det är dock ytterst sällan 
som arbetet med att utveckla systemets gränssnitt får så mycket utrymme, vilket rimligen 
är bekymmersamt. För användarna är nämligen gränssnittet systemet (Gulliksen & 
Göransson, 2002).

Att skapa användbara gränssnitt kräver talang och erfarenhet. Vidare underlättar det om 
man kan använda sig av bakomliggande teori samt en utarbetad process. För den som 
känner sig osäker på sin sak har Nielsen (1993) tagit fram en lista över tio heuristiker, som 
är tänka att kunna appliceras på de flesta typer av  gränssnitt, såväl grafiska som text-
baserade (Nielsen, 1993).

1. Enkel och naturlig dialog: I interaktionen med användaren tävlar informationen 
om dennes uppmärksamhet. All onödig eller irrelevant information ska därför tas 
bort, och den kvarvarande ska presenteras i en naturlig och logisk ordning

2. Tala användarens språk: All dialog ska vara uttryckt i ord som användaren förstår. 
Inga systemtekniska termer får förekomma.

3. Avlasta användarens minne: Den information som användaren behöver ska 
finnas synlig på skärmen alternativt lätt tillgänglig. Användaren ska aldrig behöva 
komma ihåg information från en del av interaktionen till en annan.

4. Konsekvens: En användare ska aldrig behöva undra huruvida information, situa-
tioner eller händelser betyder samma sak från ett tillfälle till ett annat.

5. Återkoppling: Systemet ska alltid, inom rimlig tid, hålla användaren informerad om 
vad som händer genom lämplig återkoppling.

6. Tydliga nödutgångar: Användare gör ofta fel, och behöver tydligt utmärkta nöd-
utgångar för att kunna ta sig ur en trång situation, utan att för den skull behöva ta 
sig igenom en omständlig dialog.
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7. Genvägar: Genom att tillåta kortkommandon kan man snabba upp interaktionen för 
en erfaren användare. Eftersom den novise användaren inte märker av detta riktar 
sig systemet till bägge typerna av användare.

8. Bra felmeddelanden: De ska vara uttryckta i kodfri, lättförstådd text, tydligt speci-
ficera problemet och föreslå en lösning.

9. Förhindra fel: Bättre än ovanstående punkt är att tillse att inga fel uppstår från 
första början.

10.Hjälp och dokumentation: Bäst är förstås om systemet är så intuitivt att ingen 
hjälp  skulle behövas. Det kan dock ändå finnas ett behov. Hjälpen ska vara lätt-
åtkomlig, enkelt sökbar, fokuserad på användarens uppgift med konkreta steg som 
ska utföras och inte vara för lång.

3.2 Tekniker för informationsinsamling

Man kan i princip  säga att det existerar två sätt att samla in information. Det ena sättet är 
att göra sina egna observationer, eller rättare sagt direkta observationer. Med eller utan 
hjälpmedel och instrument väger, mäter eller räknar man saker, antingen i någon form av 
experimentsituation eller direkt i naturen. Genom att observera en användare i sitt arbete 
kan man samla sådan information som inte framkommer vid samtal –" vad användaren 
egentligen gör, kanske ibland utan att ens tänka på det själv.

Det andra sättet att samla data är att fråga någon som vet. Det här kallas även för 
indirekta observationer, och inkluderar framför allt intervju och enkät (Hansagi & Allebeck, 
1994). Individer som frågas ut i sådana undersökningar kallas i sammanhanget för 
respondenter. Bägge metoderna bygger på att en väl fungerande kommunikation 
existerar, dock på lite olika sätt. Inom intervjun vill man bygga upp en förtrolighet nog att få 
respondenten att svara ärligt på frågorna, då undersökare och respondent sitter ansikte 
mot ansikte (distansintervjuer tas alls inte upp  i denna rapport). Inom enkäten måste 
kommunikationen vara otvetydig, då det inte finns någon möjlighet för en respondent att 
be undersökaren förklara frågan. Att i förväg fundera igenom sina undersökningar är med 
andra ord A  och O; ”Som man ropar får man svar” är ett gammalt ordspråk som utan tvivel 
stämmer in på intervju och enkät (Hansagi & Allebeck, 1994, i Andersson, 1985).

3.2.1 Personlig intervju

En intervju kan liknas vid en konversation med ett syfte (Kahn & Cannell, 1957, i Preece, 
Rogers & Sharp, 2002). Olika intervjuer kan se fullständigt olika ut beroende av vem som 
genomför den, vem som intervjuas, hur förberedelserna har sett ut, vad intervjuämnet är, 
och mycket annat. Det finns dock några punkter som förenar intervjuerna (Gillham, 2008):

1. Öppen form: Samtliga frågor är öppna, i den bemärkelsen att respondenten kan 
svara vad som helst. Det finns inga förbestämda svarsalternativ, som i enkätens 
stängda frågor.

2. Justerbar: Intervjun är flexibel; behöver en frågeställning förklaras närmare, ett 
svar fördjupas eller en följdfråga ställas finns alla möjligheter att justera formen på 
intervjun.
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3. Struktur: Trots att stämningen är naturlig och avslappnad och stickspår tillåts, ska 
intervjun följa en förbestämd struktur. Intervjun har ett syfte.

Ibland skiljer man på standardiserade och icke-standardiserade intervjuer, där den först-
nämnda varianten i enlighet med punkt 3 ovan mer strikt följer ett färdigt frågeformulär. I 
den icke-standardiserade varianten är endast frågornas områden fastlagda; frågorna ut-
formas allteftersom intervjun fortlöper och tar den riktning som samtalet bjuder in till 
(Ejlertsson, 1996). De bägge typerna går även att kombinera ihop  till en semi-
standardiserad intervju.

Vid framställandet av sitt frågeformulär finns ett antal tips att tänka på:

• Gör inte frågorna alltför långa, då de blir svårare att komma ihåg för respondenten.

• Väv inte ihop flera frågor i en. Låt respondenten besvara en sak åt gången.

• Undvik att använda jargong, slang och uttryck som respondenten inte förstår.

• Undvik omedvetet ledande frågor.

• Undvik fördomar och förhastade slutsatser om respondenten. Eftersträva neutralitet i 
frågorna.

När man mentalt förbereder sig för sin intervju så brukar ett bra tips vara att föreställa sig 
att respondenten egentligen är ovillig att delta, att respondenten gör dig en tjänst. 
Poängen är att man då anstränger sig lite extra för att tillse att denne känner sig bekväm i 
situationen. Intervjun kan delas upp i följande fem moment, vilket kan hjälpa till med att 
skapa en behagligare känsla (Robson, 1993, i Preece, Rogers & Sharp, 2002):

1. Introduktion: Intervjuaren presenterar sig själv  samt syftet med intervjun. Man 
förklarar hur materialet kommer att användas, och om man vill spela in samtalet bör 
man nu fråga om det är okej.

2. Uppvärmning: Själva frågesektionen kan inledas mjukt med några frågor av enkel, 
orienterande karaktär. Ett typexempel på sådan är vad respondenten har för yrke.

3. Huvudfasen: I detta skede ligger den faktiska undersökningen. Frågorna ställs i en 
logiskt följd.

4. Avsvalningsperiod: Om stämningen har blivit spänd i och med frågorna kan man 
låta denna kylas ner genom att runda av med ett par lätta frågor.

5. Avslutning: Intervjuaren tackar för att respondenten ställt upp, och stänger av in-
spelningen samt lägger undan alla papper för att signalera att intervjun verkligen är 
över.

En bra idé är att i samband med intervjun även be den tillfrågade att visa upp sitt arbete, 
gärna genom direkt observation av när arbetet genomförs. En förklaring av hur arbetet går 
till blir ofta abstrakt, och detaljer och specialfall glöms lätt bort i en intervju (Nielsen, 1993).
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3.2.1.1 Intervjutranskribering

Att transkribera en inspelad intervju till skriftlig form är ett mycket tidsödande arbete. Det 
försvåras ytterligare av språkets inneboende paralingvistiska fenomen, som tonläge, 
tempo och betoningar. Att få över ett inspelat samtal utan att tappa alltför mycket av sådan 
semantik innebär en tolkningsprocess, vilket ytterligare bidrar till tidsåtgången (Gillham, 
2008).

Transkriptioner av intervjumaterial är dock ett väldigt bra material vid en kommande 
analysfas, där intervjuer varit en del av insamlingsmetodiken. Att lyssna sig igenom in-
spelat material tar såväl tid som kraft, och att endast basera analysen på de eventuella 
anteckningar som gjort under samtalet kommer inte på något sätt att ge en heltäckande 
bild. Genom en transkription fås en bra överblick över hela intervjun.

3.2.2 Enkät

En vetenskapligt beprövad metod för insamlande av information i större skala är enkäten. 
Syftet med en enkät är att få svar på ett antal förbestämda och fasta frågor. Till sin struktur 
består enkäten av ett formulär, vilket respondenten ostört och på egen hand ska fylla i. 
Enkätens frågor har för det mesta fasta svarsalternativ, men några andra varianter före-
kommer också, exempelvis öppna frågor med fritextsvar samt olika typer av skalor. 

Målgruppen för en enkätundersökning kallas för population; ett exempel på population kan 
vara ”samtliga svenska sjuksköterskor över 45 år”. Med population åsyftar man således 
inte själva respondenterna, utan snarare den grupp av människor som respondenterna 
ska representera.

3.2.2.1 Olika typer av enkäter

En enkät kan distribueras på många olika sätt. Länge var pappersformulär som skickades 
som post det vanligast förekommande tillvägagångssättet. Man bifogade oftast ett för-
frankerat svarskuvert för att på så sätt underlätta för respondenten att delta i under-
sökningen (Ejlertsson, 1996).

Det finns många fler exempel på kanaler för spridning av enkäter. En vanlig form är den 
s.k. väntrumsundersökningen. Distribueringen av  enkäterna fungerar i detta fall så att de 
delas ut till personer som besöker en viss plats – typexemplet är patienter i ett väntrum, 
varifrån metoden också fått sitt namn. En enkät kan även följa med som produktbilaga, där 
en kund förväntas återkoppla sina intryck av den nyköpta produkten till företaget. 
Ytterligare ett exempel är gruppenkäten, där till exempel personalen på en arbetsplats kan 
ombes besvara en enkät rörande arbetsplatsrelaterade attityder (Ejlertsson, 1996).

I dag har enkäter genomförda på webben blivit en av de vanliga distributionsformerna. 
Jämfört mot tidigare metoder har det blivit såväl billigare som enklare att nå ut med sin 
enkät till oändligt många fler respondenter. Det tidsödande jobb med hantering, paketering 
och effektuering av fysiska pappersformulär, administration av adresslistor samt efter-
bearbetning av  insamlat data som tidigare behövde göras manuellt kan idag ske auto-
matiskt. För varje år som gått så har tekniken underlättat allt mer för undersökarna, vilket 
numera har lett fram till att många tusen respondenter ombeds delta i olika enkäter varje 
år (Dillman, Smyth & Christian, 2009).
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3.2.2.2 Urval och ansats

Beroende på hur man tänker använda sina enkätresultat kan man angripa arbetet på olika 
sätt. Om syftet är att kvantifiera resultatet och försöka dra generella slutsatser över popu-
lationen så krävs att man har en grupp  av respondenter som är representativ för den 
population man försöker generalisera över. Exempelvis, om man med hjälp  av  en enkät vill 
kunna dra slutsatser om åsikter hos svenska sjuksköterskor så krävs att gruppen av  
enkätdeltagare verkligen är representativ för samtliga sjuksköterskor i Sverige. Det 
vanligaste sättet att uppnå denna form av representation är att göra ett stickprov från 
populationen. Det finns olika tillvägagångssätt för att hitta detta stickprov, till exempel 
obundet slumpmässigt urval, där varje respondent har lika stor sannolikhet att komma med 
i stickprovet.

En annan vanligt förekommande metod för att skapa ett stickprov  är det systematiska ur-
valet, som är tillämpligt då det finns någon form av sortering bland individerna i popula-
tionen. Vill man förslagsvis plocka ut var tionde individ slumpar man fram ett tal mellan 1 
och 10 (n). Därefter ingår individ nummer n, n + 10, n + 20, n + 30 etc. i urvalet. 

Ibland saknas intentioner om att generalisera enkätresultat. Man kanske endast är 
intresserad av  att fördjupa sina kunskaper inom ett visst område och utvinna åsikter och 
attityder gentemot detsamma. I sådant fall finns inte samma höga krav på att gruppen av 
respondenter är representativ för populationen. Ett fåtal individer kan studeras på ett djup-
lodande plan, vilket ger kunskap och insikt i attityder och fenomen (Hansagi & Allebeck, 
1994). Dock bör tilläggas att det naturligtvis alltid är fördelaktigt att kunna inkludera 
samtliga typer av tyckande och argument i en fråga där åsikterna går isär.

Som beskrivet ovan kan man således tala om två olika fall. I det ena fallet ställs höga krav 
på att urvalet av respondenter är representativt för populationen; i det andra finns inte 
detta krav på samma sätt. Detta hänger ihop  med två grundläggande vetenskapliga 
ansatser. Enkäter, i likhet med andra typer av vetenskapliga studier, brukar ofta genom-
föras med tonvikt på antingen en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Om avsikten är att 
generalisera resultatet och dra statistiska slutsatser så ska den kvantitativa ansatsen 
väljas. Gör man inga anspråk på att kvantifiera sina resultat, utan vill bara fördjupa sina 
insikter inom området, ska en kvalitativ ansats väljas. Naturligtvis kan en studie anta även 
en kombination av de bägge ansatserna (Hansagi & Allebäck, 1994). 

Huruvida en undersökning är kvalitativ  eller kvantitativ brukar avgöras genom de variabler 
som den mäter. En kvantitativ variabel är något som går att gradera längs en skala, direkt 
jämföra mot ett medelvärde och räkna statistiskt på. Exempel på kvantitativa variabler är 
längd, vikt eller hur ofta någon besöker sjukvården. En kvalitativ variabel å andra sidan 
representerar olika typer av egenskaper, exempelvis variabeln sjukdomstyp, som kan vara 
magont, huvudvärk, förkylning o. dyl. En enkät som genomförs med kvalitativ  ansats 
kompletteras inte sällan med ett antal öppna frågor, där respondenten uppmanas att i 
fritext besvara frågor mer ingående. Dessa typer av frågor kräver mycket mer efterarbete, 
och är dessutom mer svårhanterliga då det angivna svaret kan bli föremål för tolkning och 
subjektivitet hos undersökaren (Del Greco & Walop, 1987, i Hansagi & Allebäck, 1994).
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3.2.2.3 Operationalisering

Att konstruera en bra enkät är en process som med fördel genomförs i ett antal separata 
steg. Snarare än att direkt börja formulera frågor är det klokt att ta ett steg tillbaka och 
tänka igenom enkätens grundläggande syfte. Vad vill man studera? En bra praxis är att 
inleda skapandeprocessen med att skriva ner de problemområden man vill forska i. 
Genom att därefter successivt bryta ner dessa områden till problemställningar med allt 
finare granularitet kommer man slutligen att nå mätbara variabler eller rentav konkreta 
frågeställningar som direkt lämpar sig att användas i enkäten. Denna nedbrytnings-
process, att översätta enkätens huvudsakliga problemställningar till variabler, kallas 
populärt för operationalisering (Ejlertsson, 1996).

Nästa steg är att skapa en kronologisk ordning över de variabler som operationaliseringen 
lett fram till. Poängen med detta steg är att säkerställa att enkäten får ett logiskt flöde, att 
variablerna inte överlappar varandra och på samma sätt att inga luckor finns mellan 
variabler. Först när denna sortering existerar är det lämpligt att börja formulera frågor i ord. 
Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt är att inleda enkäten med några enklare 
bakgrundsfrågor – till exempel kön, ålder, inkomst, civilstånd – för att låta respondenten få 
en mjukstart. Dock ska påpekas att detta inte är att betrakta som en generell regel; endast 
om bakgrundsfrågorna fyller något syfte för enkäten bör de finnas med. Frågor som är 
irrelevanta för enkäten ska över huvud taget inte ställas (Hansagi & Allebäck, 1994)! 

3.2.2.4 Olika typer av enkätfrågor

Det finns ett antal olika frågetyper att använda i en enkät. Olika variabler passar mer eller 
mindre bra att kombinera med de olika typerna, och bör även bero av  hur man tänker 
använda svaret. Nedan gås ett antal vanliga typer igenom.

En öppen fråga har inga fasta svarsalternativ, utan respondenten svarar fritt med egna 
ord. En fråga kan vidare vara mer eller mindre öppen. (Hansagi & Allebäck, 1994) Om 
frågan endast inbjuder till ett kort svar – till exempel i frågan ”Tycker Du om att resa?” – 
klassas den som mindre öppen. Vid en fråga i stil med ”Berätta om din drömresa” för-
väntas ett mer berättande svar, och således är frågan mer öppen.

 Exempel; öppen fråga

 1. Beskriv hur Du upplever din hälsa idag:

De öppna frågorna kräver mer arbete av såväl respondent som undersökare. Av den till-
frågade krävs att man ska minnas detaljer, avgöra vad som är intressant i ett skriftligt svar 
och inte minst formulera sig. Personer som inte brukar uttrycka sig skriftligt har visat sig 
vara mindre benägna att över huvud taget besvara stängda enkätfrågor (Schuman & 
Presser, 1979, i Hansagi & Allebeck, 1994). Öppna frågor har dock en stor fördel i att den 
kan fånga in väldigt varierande svar som inte alltid går att förutse med stängda frågor. Häri 
ligger det stora jobbet för undersökaren; att sammanställa och kategorisera svar från 
öppna frågor kan vara väldigt tidsödande om svaren skiljer sig åt.

Allra vanligast är slutna frågor – även kallade stängda frågor. En sluten fråga har fasta 
svarsalternativ, där den tillfrågade ska markera ett eller flera svar. Om endast ett svar får 
markeras ställs kravet att de olika svarsalternativen är ömsesidigt uteslutande, det vill 
säga att de inte överlappar varandra i betydelse. Det måste framgå huruvida det är menat 
att man tillåts markera endast ett eller flera olika svar.
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Svarsalternativen för en sluten fråga skall alltid vara uttömmande, vilket innebär att det 
aldrig får förekomma en situation där respondenten inte kan besvara frågan eftersom 
svarsalternativet inte finns. Detta krav inkluderar således även svarsalternativ  för Vet ej, Ej 
tillämpligt och möjligen Vill inte svara där dessa svarsalternativ platsar.

! Exempel; sluten fråga

 2. Lider Du av färgblindhet?    Ja .............................................. !
        Nej ............................................ !
        Vet inte/Vill inte svara .............. !

Fördelarna med slutna frågor är stora. Inte minst är de insamlade svaren ytterst enkla att 
bearbeta och beräkna statistiskt. Man behöver som undersökare aldrig tolka några tve-
tydigt formulerade svar. Vidare är det lättare att bearbeta och analysera insamlad data från 
slutna frågor. Den stora nackdelen med slutna frågor är förstås, i analogi med den öppna 
frågans primära fördel, att friheten hos en uttrycksfull respondent går förlorad.

Värt att nämna är att det även finns en kombinerad form av sluten och öppen fråga. Vid 
slutna frågor, där det är svårt att med svarsalternativen täcka in alla tänkbara fall, kan man 
låta det sista alternativet vara ”öppet”. Se nedanstående exempel.

 Exempel; sluten fråga med öppet svar

 3. Vilket/vilka bär är Din favorit? (flera svar kan markeras)

 ! Lingon  ! Blåbär
 ! Tranbär  ! Jordgubbe
 ! Kråkbär  ! Fläderbär
 ! Hallon  ! Smultron
 ! Björnbär  ! Hjortron

 ! Annat, nämligen:

En sluten fråga med ett antal svarsalternativ som exempelvis sträcker sig från ”Väldigt lite” 
till ”Väldigt mycket” kan rimligen sägas vara en skala. En sådan skaltyp  brukar kallas för 
ordinalskala, och utmärks av att svarsalternativen går att rangordna från det lägsta till det 
högsta. Det finns även många andra typer av skalor att använda sig av. Den visuella 
analogskalan (VAS), till exempel, representeras av ett horisontellt streck på vilket den till-
frågade uppmanas att markera ett värde som motsvarar det eftersökta svaret. Positionen 
på strecket översätts till ett index mellan 0 och 100. Det finns varianter på skattnings-
skalan, bland annat en där strecket ersatts av en serie nummer –"till exempel från 1 till 9 – 
där respondenten uppmanas att ringa in en siffra.

! Exempel; VAS

 4. Hur skulle Du uppskatta ditt allmänna hälsotillstånd?

 Vid god hälsa        Vid dålig hälsa

En annan, ofta förekommande skala är Likert-skalan. Den är speciellt utformad för att 
mäta attityder hos olika individer. I sin uppbyggnad består den av ett större antal upp-
radade påståenden, för vilka respondenten ska instämma i eller ta avstånd från. De 
respektive svaren anges genom fem- eller sjugradiga skalor, som går från ”Instämmer helt” 
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ner till ”Instämmer inte alls”. Genom att poängsätta svarsalternativen för närbesläktade 
frågor och summera dessa får varje respondent ett index, med vilka man kan jämföra 
attityder hos olika individer.

! Exempel; Likert-skala

Helt 
sant

Delvis 
sant

Delvis 
falskt

Helt 
falskt

Vet 
ej

 5. Kött är mord.     !              !              !              !              !

Ytterligare en metod att mäta attityder är Guttmanskalan. Vid skapandet av  en sådan skala 
sammanfogar man cirka fem till åtta frågor – eller påståenden"– vilka sedan sorteras från 
minst extremt till mest extremt. Den fråga som man förväntar sig att minst antal 
respondenter kommer att svara ja på sätts först. Därefter sorteras resterande frågor in 
enligt samma mönster. Poängen är att en respondent som svarar ja på första frågan 
förväntas nu svara ja även på resten av skalan. Kort sagt så förväntas man byta från att 
svara nej till att svara ja endast vid ett enda tillfälle. För en bra konstruerad Guttmanskala 
ska 85% av de tillfrågade bete sig enligt förväntat mönster (Wikipedia, 2010b). Huruvida 
man sedan på själva formuläret vill blanda frågorna eller låta dem stå i den fallande 
ordningen är valfritt.

 Exempel; Guttmanskala

 6. Markera för varje påstående huruvida du håller med eller inte.

        Ja Nej

 a. Dålig humor är ett brott.    !  !

 b. Nedskräpning är ett brott.    !  !
 c. Cykelstöld är ett brott.    !  !

 d. Skattefiffel är ett brott.    !  !
 e. Våldtäkt är ett brott.     !  !
 f. Folkmord är ett brott.     !  !

3.2.2.5 Regler och tips vid frågekonstruktion

Vid själva frågekonstruktionen finns det en uppsjö av tumregler och tips att ta till sig av. 
Vissa är vetenskapligt förankrade, medan andra kan vara föremål för diskussion, tycke och 
smak. Det viktiga är att grundligt gå igenom sitt frågebatteri för att säkerställa att de är 
förståeliga, tydliga och kompletta; Hansagi & Allebeck (1994) uttrycker det så här: ”Man 
kan tryggt påstå att om man inte har lagt ner stor omsorg på formuleringen av sina frågor 
så kan man inte heller förvänta sig att få relevanta och användbara svar.” 

En av de första och viktigaste förhållningsreglerna är att anpassa språkbruket efter mål-
gruppen. En undersökning som vänder sig mot ungdomar bör rimligen inte använda sig av 
ett gammalmodigt språk, och endast i det fall enkäten ska genomföras av specialistläkare 
är det lämpligt att använda terminologi från dessas verksamhetsdomän. På liknande sätt 
måste man anpassa språket för en heterogen målgrupp. Man måste då lägga det på en 
nivå som förstås av alla respondenter oavsett ålder, utbildning och socialgruppstillhörighet. 
En sådan uppgift är inte alltid trivial, då språket heller inte bör tappa sin nyans och bli 
alltför barnsligt och platt.
Något minst lika viktigt är att frågeställningen måste vara entydig. Det får inte finnas något 
utrymme för tolkning av formuleringen, varken inom själva frågan eller bland svaren. Det 
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finns inte någon närvarande intervjuare som kan förklara frågan om respondenten blir 
osäker på innebörden. Om man i efterhand inser att en fråga har kunnat tolkas på olika 
sätt kan man längre inte lägga något värde i de insamlade svaren.

Ett annat sätt att skapa otydlighet är att använda negationer, än värre dubbla negationer. 
Huruvida man ska svara Ja eller Nej på frågan ”Har Du aldrig haft problem med synen?” är 
inte helt uppenbart. Ett bättre alternativ  här hade varit ”Har Du någon gång haft problem 
med synen?”

Genom att väva in dubbla frågeställningar i till synes en och samma fråga kan man 
antingen försvåra för sina respondenter att ge ett vettigt svar alternativt få problem att tolka 
svaret på ett korrekt sätt. Att svara på frågan ”Tycker Du om sill och potatis?” blir inte helt 
enkelt om man å ena sidan gillar potatis men å andra sidan avfärdar sill som föda. På 
samma sätt kan man också krångla till det genom att mixa ihop flera olika svarsalternativ 
till ett enda.

Att skapa ledande frågor är lätt att göra utan att tänka på det. Detta kan åstadkommas 
genom att använda icke-neutrala formuleringar. I frågor som ”Har städtjänsten varit till 
belåtenhet?” tenderar respondenter att stämma in i frågans antydande. Lösningen är 
således att använda neutrala frågeställningar, exempelvis ”Har städtjänsten fungerat bra 
eller dåligt?” alternativt ”Hur anser Du att städtjänsten har fungerat?” med svar längs en 
graderad skala från ”Mycket bra” till ”Mycket dåligt”.

Om en fråga har svarsalternativ längs en attitydskala, till exempel från Mycket dåligt till 
Mycket bra, ska skalan vara balanserad. Det vill säga, det ska finnas lika många positiva 
svar som det finns negativa. Vidare skall skalan vara symmetrisk, det vill säga styrkan hos 
de positiva svaren vara samma som hos de negativa. I följande exempel har fråga 1 
felbalanserade svar, medan fråga 2 har rätt balans.

 Exempel; obalanserade/balanserade svarsalternativ

 7. Vad tycker Du om potatis?    Jättegott .................................... !
        Mycket gott .............................. !
        Ganska gott .............................. !
        Gott .......................................... !
        Inte gott .................................... !

 8. Hur anser Du att städtjänsten har fungerat?  Mycket bra ............................... !
        Bra ............................................ !
        Varken bra eller dåligt .............. !
        Dåligt ....................................... !
        Mycket dåligt ........................... !

Det finns en valmöjlighet gällande antalet svarsalternativ i attitydskalor som det i exemplet 
ovan. Antingen kan man, precis som i exemplets fråga 2, ha ett udda antal svar. Man låter 
då det mittersta svarsalternativet representera en brist på åsikt; respondenten tycker inte 
tillräckligt starkt i frågan för att svaret ska väga åt endera hållet. Alternativt kan man 
använda sig av ett jämnt antal svarsalternativ, för att på så sätt tvinga respondenter utan 
starkare åsikt att ändå väga åt något av hållen. Det finns nämligen en tendens hos enkät-
respondenter att ofta välja ett neutralt alternativ på grund av  osäkerhet eller lättja 
(Ejlertsson, 1996), som man med ett jämnt antal svar kan försöka eliminera. De två 
tillvägagångssätten förespråkas av olika skolor, men vilket som är att föredra får till 
syvende och sist vara upp till undersökaren. Vanligast förekommande är förmodligen en 
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skala med neutral mittpunkt samt 2 alternativ på den positiva respektive negativa sidan 
(Hansagi & Allebeck, 1994).

Vidare kan det ibland vara lämpligt att ha ett svarsalternativ för Vet ej/Ej tillämpligt, i det fall 
frågan faktiskt inte kan besvaras. Som nämnt ovan finns respondenter som gärna 
använder den enklaste utvägen ur en fråga, och även om ett sådant svarsalternativ ger 
dem en ny bakdörr att smita genom så finns det situationer där en fråga är irrelevant eller 
okänd för en viss respondent; frågan kan faktiskt inte besvaras och därför behövs 
svarsalternativet. Detta hänger starkt ihop  med den tidigare förklarade regel som säger att 
en enkätfråga alltid ska kunna besvaras; svarsalternativen ska vara uttömmande. Om man 
bestämmer sig för att lägga till ett svarsalternativ för Vet ej/Ej tillämpligt så kan man 
fundera över huruvida man vill låta detta alternativ stå lite för sig själv, för att på så sätt 
signalera att det är ett undantagsfall, att svaret inte hör till de ordinarie. På så sätt kan man 
förhoppningsvis minska respondenternas benägenhet att använda detta svar. Dessutom 
undanröjer detta en deviation i den visuella mittpunkten av  en skala; en respondent som 
attitydmässigt känner sig neutral kanske inte över huvud taget läser texten för de olika 
svarsalternativen, utan kryssar obemärkt i det mittersta svaret. Med insprängda svar för 
Vet ej/Ej tillämpligt kanske det neutrala alternativet –"den konceptuella mittpunkten –" inte 
alls längre står i mitten (Dillman, Smyth 6 Christian, 2009).

Ett bra sätt att undvika att utsätta respondenter för frågor som de inte kan besvara, är att 
använda sig av s.k. filtrering. Genom att ställa en initial filterfråga kan man låta respon-
denter av olika typ fortsätta frågeformuläret från olika ställen. Följande exempel illustrerar 
poängen:

 Exempel; filterfråga

 9. Känner Du till företaget Abc AB?   Ja .............................................. !
        Nej ............................................ !

 Om Du inte känner till företaget Abc AB, gå direkt vidare till fråga 13.

 10. Vad anser Du om Abc AB:s miljöpolicy?  Mycket bra ............................... !
        Bra ............................................ !
        Varken bra eller dåligt .............. !
        Dåligt ....................................... !
        Mycket dåligt ........................... !

 11. ...
 
 12. ...

Fråga 3 i exemplet blir ett vägskäl. Efter att ha besvarat den avgörs varifrån respondenten 
ska fortsätta enkäten, som därmed aldrig behöver besvara några ”onödiga” frågor. Andra 
vanliga benämningar på filterfråga är hoppfråga eller selektionsfråga.

Ett sätt att spara plats och samtidigt göra enkäten översiktlig är att skriva frågorna på 
matrisform. Frågorna inom en matris ska ha en gemensam nämnare, samt identiska 
svarsalternativ. Se följande exempel.
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 Exempel; matrisform

 Nedan följer ett antal påstående om livsvanor. Markera för varje påstående om Du tycker att det är 
 sant (helt eller delvis), falskt (helt eller delvis) eller om Du inte vet. Markera med ett kryss på varje 
 rad.

Helt 
sant

Delvis 
sant

Delvis 
falskt

Helt 
falskt

Vet 
ej

 13. Man blir dum av att titta på TV.  !              !              !              !              !

 14. Man blir klok av att äta fisk.   !              !              !              !              !

 15. Man blir stark av att äta spenat.  !              !              !              !              !

 16. Man blir snygg av att bada i lera.  !              !              !              !              !

 17. ...

Det finns otaliga fler förslag på hur man skapar välformulerade enkätfrågor, med långa 
förklaringar om hur man bör tänka. Vad de alla har gemensamt är målet att tillse att 
frågorna blir så korrekt besvarade att de på ett tillförlitligt sätt kan användas i den efter-
följande bearbetningen; vill man generalisera den insamlade datan i en enkät måste man 
vara säker på att respondenterna har svarat på precis samma fråga som den man ställde 
från början.

3.2.2.6 Enkäter på webben

Naturligtvis skiljer sig traditionella pappersenkäter mot enkäter genomförda på webben. 
Förutsättningarna är lite olika, och framför allt finns stora skillnader i möjligheterna. Låt oss 
gå igenom de viktigaste.

Först och främst – man kan bara använda webbenkäter om populationen är en specifik 
grupp. Exempel på detta är skolelever eller anställda på ett visst företag. Detta beror helt 
enkelt på att långt ifrån alla har en egen internetuppkoppling hemma, vilket gör att ett urval 
bland en heterogen befolkningsgrupp aldrig kan bli representativt. Särskilt vanligt är att 
individer ur den äldre generationen saknar uppkoppling, vilket medför att dessa exkluderas 
helt ur enkätens urval (Dillman, Smyth & Christian, 2009).

Beträffande webbenkätens positiva sidor, så är möjligheten att använda interaktiva 
element ett växande forskningsområde (Dillman, Smyth & Christian, 2009). Det finns ett 
flertal exempel på sådana element:

• En förloppsindikator berättar hur mycket återstår av enkäten.

• Nya möjligheter för filtrering öppnar sig; i en webbenkät behöver användaren inte ens 
märka att det sker, medan man i en pappersenkät måste vara väldigt tydlig med att 
dirigera användaren vidare till rätt fråga (Dillman, Smyth & Christian, 2009). Ett annat 
alternativ  i webbenkäten är att tills vidare gömma de frågor som är beroende av ett 
visst filter, fram till dess att frågan är besvarad. Beroende på svaret kan man då visa 
dessa frågor för användaren.
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• I en webbenkät kan man kontrollera att samtliga frågor har besvarats innan använ-
daren får gå vidare. Man kan även programmatiskt validera vissa svar, till exempel att 
svaret på en fråga om födelseår verkligen är ett årtal.

• Något som hänger ihop med punkten ovan är möjligheten att visa felmeddelanden. 
Dessa kan fungera som ett stöd för de användare som har problem att fylla i enkäten 
korrekt (Dillman, Smyth & Christian, 2009).

Avslutningsvis kan nämnas att man i en webbenkät har fullständig frihet att strukturera de 
olika enkätsidorna efter vad som är mest lämpat för situationen. Det är inte alls ovanligt att 
man placerar en fråga per sida (Dillman, Smyth & Christian, 2009), medan detta i en 
pappersenkät skulle bli kostsamt och dessutom generera en onödigt tjock enkät. Med 
andra ord; inom den traditionella postenkäten finns praktiska omständigheter runt  
distributionen av själva materialet som inom webbenkäten inte alls existerar. Således kan 
man enligt valfri logik gruppera frågorna på olika sidor utan att egentligen behöva ta 
hänsyn till hur många dessa sidor blir –"bortsett från den psykologiska effekt som infinner 
sig när respondenten möts av en mångsidig enkät.

3.2.2.7 Missiv

Ett ytterligare steg i enkätsammanhanget är framställa följebrevet –"eller missivet –"som 
ska bifogas enkäten. Detta är en nog så viktig detalj, då ett dåligt författat missivbrev kan 
få till följd att hela enkäten hamnar i papperskorgen! Enkätens slutliga deltagarantal är 
direkt avhängigt ett välformulerat missiv; det är genom detta brev som respondenterna 
sätts in i hela sammanhanget samt informeras om enkätens syfte och vilka som valts ut att 
genomföra den. Att skriva ett bra missiv kräver mer arbete än man kan tro.

Det finns ett antal punkter som bör tas upp  inom ramen för ett missiv. Först och främst bör 
undersökningen motiveras för mottagaren. Dels ska enkätens syfte motiveras, det vill säga 
själva anledningen till att den över huvud taget genomförs. Exempelvis kan det handla om 
att förbättra en produkt eller tjänst. Dels kan man behöva motivera respondenten att delta i 
enkäten. Det är inte ovanligt att någon form av belöning ges till medverkande, alternativt 
lottas ut bland dem. En sådan motivering är lämplig att placera i missivets inledning, för att 
så snabbt som möjligt locka med sig mottagaren.

I missivet bör man också förklara varför just denna individ har valts ut att medverka, samt 
hur många som över huvud taget bjudits in att delta. Det bör berättas vilken som är under-
sökningens population. I och med all sådan information ges en djupare förståelse för 
sammanhanget, och enkätens syfte emfaseras.

En enkät som genomförs i forsknings- eller utvecklingssyfte ska alltid vara frivillig för 
deltagaren (Ejlertsson, 1996). Detta är oerhört viktigt att vara tydlig med; en respondent får 
aldrig känna sig tvungen att medverka. Av just den anledningen vill man i missivet vädja till 
respondenten att trots allt besvara enkäten. Detta ska naturligtvis göras på ett vänligt sätt, 
förslagsvis genom att understryka hur pass viktigt varje deltagares bidrag är för kvaliteten 
på resultatet. Särskilt viktigt – och mer gällande –"blir detta förstås vid ett mindre urval av 
respondenter. Att sätta ett datum för sista besvarande av enkäten kan också minska 
antalet enkäter som blir liggande och aldrig skickas in, då vissa typer av människor kan ha 
en benägenhet att tänka att ”det där gör jag senare” varpå det hela falls i glömska.
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En enkät bör antingen besvaras anonymt eller behandlas med full konfidentialitet. Per 
definition innebär ett anonymt enkätdeltagande att svaren inte på något sätt kan kopplas 
tillbaka till individen, vilket dock är möjligt vid ett konfidentiellt dito. Den viktiga poängen är i 
bägge fallen dock att en individ aldrig ska behöva stå till svars för sina enkätsvar, då detta 
direkt skulle påverka individens ärlighet vid frågor av känsligare typ (Ejlertsson, 1996). Till 
exempel skulle man inte kunna ta resultatet av  en arbetsplatsenkät på särskilt stort allvar 
om de anställda inte fick besvara den anonymt. Att vara väldigt tydlig med detta är förstås 
ett ytterligare sätt att motivera respondenter att medverka, då de förstår att det är riskfritt 
att öppenhjärtigt besvara frågorna. Det brukar även vara på sin plats att berätta hur svaren 
kommer att behandlas, samt hur anonymiteten alternativt konfidentialiteten bevaras i 
praktiken. Av samma anledning kan man också berätta vad som kommer hända med 
resultatet av enkäten.

Av rent praktiska skäl ska man förtydliga vilka som ligger bakom undersökningen –"samt 
vem som är undersökningsledare. Att skriva ut kontaktuppgifter till en ansvarig person till 
vilken respondenterna kan vända sig om frågor uppstår brukar ses som både trevligt och 
seriöst.

Att vara artig, korrekt och trevlig är A och O i ett sådant här sammanhang. Det gäller hela 
missivet, vilket också bör avslutas med ett tack på förhand eller motsvarande fras. Brevets 
formuleringar ska sammantaget uppmuntra mottagaren att delta, utan att det nödvändigt-
vis hela tiden behöver uttryckas i klartext.

3.2.2.8 Pilotstudier

Hur väl man än efterlever den vetenskapligt fastlagda kunskap  som finns om enkäter samt 
hur dessa upplevs av  människor, kan man aldrig vara säker på att en respondent tolkar 
frågeställningar på samma sätt som enkätförfattaren. Det är snarare regel än undantag att 
andra personer uppfattar frågorna på ett annat sätt än en själv (Ejlertsson, 1996). 

Av denna anledning hör det till god praxis att genomföra en pilotstudie innan enkäten 
skickas iväg till de egentliga respondenterna. Det går kort sammanfattat ut på att låta test-
personer prova på att besvara enkäten, för att sedan låta dem tycka till samt tolka deras 
enkätsvar. Först och främst vill man säkerställa att inga frågor är formulerade på ett sådant 
sätt att de kan misstolkas eller inte alls förstås, eller helt och hållet är ställd på fel sätt; att 
alla eller nästan alla personerna svarar likadant på en fråga kan vara en signal att frågan 
är fel ställd. Vidare är pilotstudien ett effektivt sätt att ta reda på om det saknas svars-
alternativ  till någon av frågorna som medför att den inte kan besvaras av samtliga 
respondenter (Ejlertsson, 1996).

Att genomföra en pilotstudie på ett mindre antal människor i sin närhet kan spara mycket 
arbete; att inse att en enkät, som i värsta fall redan skickats ut till en stor grupp  respon-
denter, innehåller brister som gör att svaren inte går att tolka på ett vettigt sätt kan leda till 
att hela enkäten behöver göras om från början.

 Teori

31



3.2.3 Intervju kontra enkät

De två diskuterade datainsamlingsmetoderna –" intervju och enkät –" är diametralt olika 
varandra på många sätt. De har bägge sina respektive för- och nackdelar som behöver tas 
med i beräkningarna när man väljer metod. Nedan uppräknas ett antal vinster med att 
välja de bägge metoderna; de flesta har redan förklarats i sina respektive kapitel, varför 
detta endast blir en kortfattad sammanfattning.

Pro intervju

1. Fördjupning: Då intervjun kommer in på något intressant kan intervjuaren välja att 
fördjupa just denna fråga, vilket alls inte är möjligt i en enkät.

2. Förklaring: Om respondenten inte förstår frågan kan han be intervjuaren att för-
klara den bättre, vilket är omöjligt i en enkät.

3. Litet bortfall: Bortfallet är mindre vid personliga intervjuer jämfört med vid enkäter 
(Ejlertsson, 1996). Man får också bättre kontroll över anledningen till bortfallet.

4. Vem som helst kan delta: En enkät ställer krav på läskunnighet och språk-
kunnighet. Vid en intervju kan dessa personer ha lättare att besvara frågorna.

5. Styrkt identitet: Vid en intervju kan man vara säker på att de angivna svaren 
verkligen kommer från respondenten.

Pro enkät

1. Antal respondenter: När det inledande arbetet med att ta fram en enkät väl är gjort 
är arbetsinsatsen densamma oavsett om man låter tusen eller tvåtusen 
respondenter delta. Särskilt sant är detta om man arbetar med webbenkäter, där 
inbjudan sker via e-post och den efterföljande bearbetningen av svar kan göras 
direkt med hjälp av databasen; skillnaderna i arbetsinsats blir försumbara.

2. Tidsåtgång per respondent: Analogt med förra punkten kostar det inget extra att 
låta fler respondenter delta. Vid intervjuer måste dock ett antal mantimmar per 
deltagare beräknas för"förberedelser, transporter och själva intervjun.

3. Kostnad per respondent: Argumentet är förstås exakt samma som ovan, men ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Tid är pengar, och den som genomför intervjuerna ska ha 
lön.

4. Geografi: En enkät är lättadministrerad ur det perspektivet att man kan göra det 
”hemifrån”. Vid intervjuer är man begränsad till att hitta respondenter som befinner 
sig geografiskt nära, alternativt kommer man få höga reskostnader.

5. Lugn och ro: I en intervjusituation kan en respondent känna sig pressad, då under-
sökaren sitter mittemot och väntar på svar (Ejlertsson, 1996). Vid en enkät kan man 
besvara frågorna i sitt eget tempo.
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6. Eliminerad intervjuareffekt: Vid intervjuer finns alltid risk för intervjuareffekten 
–"det vill säga att undersökarens sätt att ställa frågorna påverkar vad respondenten 
svarar (Ejlertsson, 1996). I en enkät finns denna effekt rimligtvis inte.

För att summera kan man konstatera att de bägge metoderna fyller sina respektive syften. 
Vad man väljer att göra måste, som i så många andra fall, bero av omständigheterna och 
syftet med undersökningen. Om poängen är att få ett brett underlag där det går att dra 
generella slutsatser över populationen så är det en enkät som gäller. Vill man snarare gå 
in på djupet och verkligen ha chansen att förstå vad som menas, hur individer fungerar 
och resonerar så är en intervju att föredra. Om tid och möjlighet finnes är ett ytterligare ett 
alternativ  att genomföra en kombination av de bägge metoderna, då man kan skörda 
vinsterna från båda två.
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4 Genomförande
–––––––––––––––––––––––––––––

Detta kapitel går kronologiskt igenom examensarbetets upplägg och genomförande, från 
den allra första dagen. I kapitlet benämns föremålet för arbetet, alltså det verktyg som ska 
designas, som OQRR (OpenQRegReports) för att slippa att blanda ihop  detta med andra 
verktyg.

Kapitlet blandar metod och resultat, av den enkla anledningen att det följer kronologin. Då 
de olika faserna i projektet bygger på varandra blir det mer givande att läsa dem i ett svep.

4.1 Projektering och övergripande kartläggning

Examensarbetet inleddes med en grundlig genomgång av  den befintliga situationen. Ett 
kvalitetsregister är något relativt säreget och inte något som särskilt många kommer i 
kontakt med – än mindre hur de i detalj fungerar och används. Ett flertal frågor behövde få 
svar för att arbetet skulle kunna påbörjas. Hur ser ett typiskt kvalitetsregister ut? Hur 
fungerar det i grova drag? Vad registrerar man? Vilka typer av rapporter finns, och hur 
funkar dessa?

UCR hade vid denna tidpunkt dryga tjugotalet kvalitetsregister med skiftande inriktning – 
hjärt- och gallsjukdomar, demens, oxygen- och respiratorbehandling samt rehabiliterings-
medicin för att nämna några. De respektive registrens storlek skiftar kraftig, beträffande 
såväl antal registreringar som hur många användare som jobbar med dem; de minsta 
registren har ett genomsnitt på ett fåtal hundra registreringar per år medan de största 
rapporterar in många tusen på samma tid.

De olika kvalitetsregistren liknar varandra vad gäller utseende; design och navigering är 
snarlik och skiljs framför allt åt genom grafiska detaljer och färgsättning. Detta är en 
naturlig följd av att samtliga register bygger på en och samma kodbas, UCR:s egen-
utvecklade produkt OpenQReg med öppen källkod. Tack vare denna grundläggande bygg-
sten kan utvecklingstiden förkortas avsevärt då ett nytt kvalitetsregister skall utvecklas.

Det tänkta arbetsflödet är oftast uppbyggt på samma sätt i olika register; man följer i regel 
en patient genom en vårdprocess, som ofta inleds med en grundregistrering vid 
inskrivningen och därefter fortsätter med en eller flera tidsbestämda uppföljningar. I en del 
fall kompletteras processen med att registrera ett avslut. Vissa register utökar sin 
vårdprocess genom att spränga in ytterligare registreringsfaser, för exempelvis operation, 
ett sjukdomsåterfall eller genom behandlingen uppkomna komplikationer. De olika stegen 
registreras in i registret genom webbsidor med inmatningsfält av olika typ.

Det som främst skiljer registren åt är givetvis de variabler som registreras, emedan de är 
syftade till att mäta olika medicinska områden; som exempel, inom ett kvalitetsregister 
som används för att mäta oxygenbehandling i hemmet är det intressant att spara data över 
vilken typ av syresättande utrustning som brukas, medan man i ett register över smärt-
rehabilitering kanske snarare vill kunna rapportera in i vilken kroppsdel patienten upplever 
sin smärta.

I respektive register finns så kallade rapporter, fler eller färre, vilka tillgängliggörs genom 
en egen meny i sidans topp. Dessa är skapade med statistikverktyget SAS, varpå de 
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integrerats i kvalitetsregistret. En rapport har vanligtvis en särskild beställningssida, på 
vilken man kan ställa in vissa parametrar, till exempel tidsintervall för urvalet eller 
gruppering efter kön eller ålder, varpå man genom att klicka på en knapp gör den faktiska 
beställningen. Själva rapporten skapas utifrån parametrarna och visas därefter på en ny 
webbsida. Hur en rapport är uppställd skiljer sig från fall till fall; i vissa ställs data bara upp 
i texttabeller medan andra är intensivt dekorerade med olika diagram. Det bör tilläggas att 
det finns ett undantag från ovan beskrivna typ  av rapport; från många register kan man 
nämligen göra en export av  all lagrad data till en Excel-fil, med vilken registeranvändarna 
sedan själva kan laborera fritt. I denna export är samtliga uppgifter dock avidentifierade.

En rapport sammanställer och visualiserar vissa data ur registret, primärt för att undersöka 
vad utarbetade rutiner hos en vårdinstans får för resultat och således aktivt kunna bedriva 
lokalt förbättringsarbete av  verksamheten. Rapporterna skiljer sig åt avseende innehåll; 
vissa fokuserar på en enstaka förbestämd variabel; andra ger en uttömmande bild med 
kombinationer av flertalet uppgifter; ytterligare andra är så kallade produktionsrapporter 
som sammanfattar hur registret används genom att till exempel summera antalet 
registreringar och dylika uppgifter. Möjligheterna att fritt korstabulera variabler och skapa 
mer komplexa urval är dock begränsade. Än mindre kan man påverka utseendet, till 
exempel visualisera samma statistik med olika typer av diagram. En rapport visar endast 
det den är hårdkodad för, och det finns ingen möjlighet att plocka ut data som inte täcks av 
en rapport. Som parentes kan nämnas att detta är en bidragande faktor till att Excel-
exporten finns; användarna har stundom behov av en mer komplex analys än vad de 
färdiga rapporterna tillåter.

4.2 Kartläggning av användarna

Som ett nästa steg i förundersökningen skulle nu olika typer av  registeranvändare börja 
kartläggas. Med användare åsyftas i detta skede samtliga som på ett eller annat sätt 
använder sig av kvalitetsregister i sin yrkesroll, oavsett dessas kontakt med rapporterna. 
Denna kartläggning gjordes initialt genom samtal med olika medarbetare på UCR, med 
planen att låta listan bekräftas alternativt utvecklas allteftersom arbetet fortlöpte. Ingen 
ambition att kategorisera användarna i olika användarroller fanns i detta tidiga stadium, då 
en risk att dra förhastade slutsatser sågs. En grov utmejsling gav följande uppställning:

• Experterna: Denna användargrupp består av olika forskare och de olika kvalitets-
registrens styrgrupper. Experterna har ofta haft ett finger med i spelet vid formgivningen 
av de existerande rapporterna, och vet därför hur de fungerar. De använder ofta 
rapporterna och datan till forskning och andra former av studier.

• Läkare: Dessa användare kommer mer sparsamt i kontakt med kvalitetsregister, men 
gör det å andra sidan på ett mer insiktsfullt och analyserande sätt; kvalitetsregistret 
används som ett analysverktyg, då det inte sällan ligger på dessas ansvar att tillse att 
vård-enheten uppfyller de riktlinjer som finns uppställda och försvara resultaten gentemot 
sjukhusledningen. Det förekommer att läkare har i uppgift att registrera in data i registret, 
men vanligast förekommande är att detta ansvar åligger sköterskor.

• Sjuksköterskor och undersköterskor: Det är framför allt sköterskorna som har till 
uppgift att mata in data i registret som en del av deras dagliga patientkontakt. Det är mer 
sällan att sköterskor nyttjar rapporter, även om undantag finns. Det rör sig då oftast om 
sköterskor med högre befattning, till exempel de som är ansvariga för sin avdelning.
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• Sekreterare: På vissa sjukhus finns särskilda sekreterare som bland annat har i uppgift 
att mata in registerdata. Dessa har således ingen patientkontakt. Läkare eller sköterskor 
på sådana enheter använder sig av  fysiska pappersformulär med samma uppställning av 
variabler som på motsvarande registreringssida i webbsystemet. Formulären lämnas 
efter avslutad patientundersökning över till sekreteraren, som därefter registrerar patient-
uppgifterna. Sekreterarna använder över huvud taget aldrig rapporter.

• Sjukhuschefer: En annan typ av användare är sjukhuscheferna, som förvisso är 
intresserade av enhetens resultat, dock sällan i syfte att analysera några mätdata. Här 
ligger fokus snarast på att förvissa sig om att ens enhet ligger i linje med nationellt 
uppställda riktlinjer för behandlingsresultat. Rapporterna är då ett bra verktyg för denna 
informationsinsamling.

• Utvecklare på UCR: En ytterligare grupp av användare som kommer i kontakt med 
register och rapporter är givetvis de systemutvecklare som arbetar med att ta fram dem.

Under samtal med UCR-personal förmedlades ett dikotomiskt synsätt angående de 
externa användarna, det vill säga exklusive utvecklarna. Antingen tillhör de gruppen 
“superanvändare”. Dessa är insatta, har djup insikt i hur registerformulär ska användas 
och hur rapporterna ska tolkas. Gruppen representeras i princip  av läkare med specialist-
kompetens inom registrets medicinska område. Alternativt tillhör man gruppen “resten”, 
som rutinmässigt matar in registerdata och aldrig kommer i kontakt med registrets 
rapportdel. (Spångberg, 2009) Huruvida detta påstående ligger nära verkligheten eller är 
en falsk dikotomi fick utvisas med tiden i samband med att projektet fortskrider, listan över 
användarroller fastställs och kontakt med användare etableras.

4.3 Informationsinsamling – plan A

Ett parallellt steg var att fördjupa sig i användarnas arbetssituation. Målet var att förstå 
deras förhållande till kvalitetsregistren samt dessas rapporter. Denna kunskap var nöd-
vändig som en grund för att vidare kunna planera ett nytt IT-stött verktyg som de kunde 
dra nytta av i sitt arbete. Baserat på den information som hittills framkommit skissades en 
plan fram. Planen var influerad av den gruppbaserade metodik runt målbildsarbete som 
beskrivs av Sandblad och Hardenborg (2008), där så kallade ”arbetsgrupper” träffas 
kontinuerligt för att tillsammans precisera dagens situation, formulera sina behov och 
slutligen börja visionera om hur ett framtida IT-stöd kan förbättra dagens situation.

I stora drag gick planen ut på att etablera kontakt med fyra grupper av användare, med 
vilka tre separata möten skulle hållas. Grupperna skulle bestå av 3-5 individer; två grupper 
skulle bestå av läkare från två olika register, en grupp skulle bestå av sjuksköterskor, och 
en grupp av sekreterare. Att blanda yrkeskategorier kan få en hämmande effekt, då 
hierarkiskt högre placerade personer ofta dominerar mötena (Sandblad, 2009). Varje möte 
skulle hållas som ett gruppsamtal, och beräknades ta ca 60-90 minuter. Samtalen spelas 
in med diktafon för att undvika att detaljer går förlorade, och i den mån platsen för mötet 
erbjuder whiteboard eller blädderblock kunde en kamera användas för att dokumentera 
punkter som diskuterats fram tillsammans och förts upp som minnesanteckningar. 

Till de olika mötena skrevs en större samling frågor ner, vilka önskades att hinnas med vid 
ett eller annat tillfälle. Som stöd vid skapandet av frågebanken användes Nielsens tio tum-
regler, i syfte att försöka täcka så många användbarhetsaspekter som möjligt. Planen såg 
ut som följer.
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1. Användarmöte ett

Mötets huvudsakliga syfte är att få en bild av  användarna, dessas attityd gentemot 
kvalitetsregister samt hur systemet används i stora drag. Att studera den arbetsmiljö som 
registret används inom och identifiera faktorer som kan spela in i användningen – till 
exempel stress – är också intressant.

En lång rad frågeställningar för mötet fanns uppställda. Presentation av bägge parter, 
undersökare samt användare, fick inleda. Särskilt lades betoning på projektets syfte, 
tanken bakom de frågor som ställs och information om hur dessa uppgifter skulle be-
handlas och användas.

Vidare skulle användarnas yrke, roll på arbetsplatsen och arbetsuppgifter undersökas. 
Vilka typer av användare finns på platsen? Detta vore en intressant fråga att ställa i syfte 
att jämföra med den lista över användare som tidigare samtal gett. Hur ofta ska helt nya 
användare lära sig systemet? Vad har användarna för erfarenhet av att arbeta med datorer 
och IT-stöd? Är det vanligt med användare som har språkliga hinder, eller andra krav som 
kan försvåra arbetet? Hur ofta används systemet? Hur länge?

Vidare var tanken att försöka låta användarna ge en egen bild av arbetet med 
kvalitetsregistret; ett sätt att göra detta skulle vara att låta dem förklara sin tolkning av 
systemet; vad det innehåller; vad det är bra för; varför man från första början började 
införa kvalitetsregister. Att låta användarna beskriva ett subjektivt och mätbart mål med 
kvalitetsregister vore också intressant. Genom think-out-loud-teknik skulle användarna få 
berätta vad som är särskilt bra alternativt särskilt dåligt med systemet.

Successivt tar man sig över till att diskutera rapporter. Vilka rapporter beställs? Varför just 
dessa? Är det några rapporter som inte finns tillgängliga som användarna har behov av? 
Finns det situationer där en, mer eller mindre avancerad, rapport skulle kunna underlätta 
det dagliga arbetet, men där rapportering idag saknas? Litar användarna på systemet? 
Känns uppgifterna som kommer ut i rapporterna pålitliga? Vad finns för hjälp att tillgå om 
något krånglar eller man inte vet hur man gör? Används samma terminologi inom systemet 
som i resten av verksamheten?

Efter mötet sammanställs materialet; samtalen lyssnas igenom och intressanta synpunkter 
skrivs ner. Utifrån framkommen information kan listan över användarkategorier 
förhoppningsvis finslipas. Examensarbetet handlade i slutändan om att framställa ett 
koncept för en produkt, och en förhoppning om att man vid denna tidpunkt kunde börja 
formulera användbarhetsmål eller en kravspecifikation fanns.

2. Användarmöte två

Det i ordningen andra mötet planerades att hållas en eller ett par veckor senare. Storleks-
mässigt var det tänkt att ta lika mycket tid i anspråk som det första mötet. Tankarna runt 
projektet har vid denna tidpunkt förhoppningsvis hunnit sjunka in något. En fundering om 
att inför detta möte ge användarna “hemläxa” fanns. Läxan består i att fundera så pass 
mycket på projektet att man under möte två kan skriva en informell kravspecifikation; 
denna specifikation är således formulerad ur en användares synvinkel, och blir till enorm 
hjälp vid projektets designfas.
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Det huvudsakliga syftet med det här mötet är att få en bättre bild av hur användarna 
faktiskt använder systemet i praktiken, med starkare fokus på rapporterna än vid första 
mötet. En användare observeras vid användning av registret, och detta spelas in med 
videokamera för att i detalj studeras.

Även här fanns en mängd frågeställningar förberedda. Vad vill man få ut av  systemet? 
Vilken funktionalitet kopplad till registrets rapportmiljö skulle vara intressant? Är man nöjd 
med hur man beter sig för att ta fram en rapport fungerar idag? Om inte, hur skulle man 
vilja att det fungerade? Skulle man vilja kunna skapa helt egna rapporter? Hur skulle detta 
fungera? Vad används rapporterna till? Vill man få ut en rapport direkt på webben, som en 
bildfil, ett Excel-blad eller PDF? Vad har användarna för erfarenhet och förståelse för 
statistik samt diagram och tabeller? Vill man kunna spara sina rapporter för längre bruk, 
eller vill man bara ha snabb  information som beslutsstöd? Hur pass användbart upplevs 
dagens system? Hur lättförståeligt är det? Vad anser man om designen?

Med all nu ackumulerad kunskap, samt den informella kravspecifikation som tillsammans 
skapades under möte två, kan man nu skriva skelettet till en äkta kravspecifikation. För att 
säkerställa att ingenting har feltolkats skickas detta dokument ut till de medverkande an-
vändarna. De ges då även tillfälle att komplettera med information som de glömt att 
berätta.

Inför det tredje mötet ska en prototyp framställas. Den ska vara enkel i sin framställan, 
helst endast bestå av bilder. Prototypen ska baseras på den kravspecifikation som tagits 
fram. Som en första utvärdering får systemutvecklarna ta en titt på den. På så sätt kan 
man i ett tidigt stadium hitta idéer som rent tekniskt är svåra att implementera eller är in-
kompatibla med det befintliga systemet. Detta sparar dyrbar användartid.

3. Användarmöte tre

Det tredje och avslutande mötet är tänkt som ett utvärderande möte. På denna träff visas 
den framtagna prototypen – man kan för övrigt tänka sig att arbetet resulterat i flera olika 
prototyper – vilken användarna får tycka till om. Då den bygger på användarnas egna 
önskemål är det rimligt att tro att de ska gilla förslaget –"dock är det lätt att misstolka ett 
uttalande, och ibland kan det vara svårt att föreställa sig hur något abstrakt kommer se ut i 
slutändan. Det är först när en en diskuterad idé blir visuell och påtaglig som man kan vara 
säker på att användarna har förstått hur det var tänkt.

En idé är aldrig bättre än att den kan förfinas, och med all sannolikhet har användarna 
synpunkter på den presenterade prototypen. I ett “riktigt” användarcentrerat system-
utvecklingsprojekt hade designfasen nu gått in i en ny iteration;"man hade gått tillbaka till 
ritbordet och finputsat prototypen –"eller helt börjat om från början –"med användarnas 
åsikter som input. Inom ramen för ett examensarbete måste man dock sätta punkt någon-
stans, och det blev här.

I och med dessa tre möten skulle man nu ha hunnit ta fram ett designförslag i form av en 
enkel prototyp, som inte minst bygger på användarnas egna åsikter. Dessa åsikter har 
hunnit med att ventileras en extra omgång, och prototypen har dessutom hunnit med att 
putsas på en extra iteration. Då detta är ungefär vad som förväntades att hinnas med 
under projektets levnadstid kändes planen lagom avvägd.
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4.4 Informationsinsamling – plan B

Tidigt i projektet uppenbarade sig det första problemet. Den på UCR utsedda användar-
kontakten förklarade att ingen av de kontaktade användarna hade möjlighet att ställa upp 
med så mycket tid utan ersättning. Projektet genomfördes på UCR:s eget initiativ, och 
således fanns inga självklara användare att vända sig till. Skulle den ursprungliga planen 
för informationsinsamling kunna genomföras hade man behövt ett dussin användare som 
brann för projektet, skapa en fungerande kanal för kommunikation, hitta tider då samtliga 
individer hade möjlighet och dessutom befinna sig geografiskt tillräckligt nära varandra för 
att det skulle vara genomförbart. Vidare behövde de vara tillräckligt insatta i hur rapport-
erna fungerar, och det är svårt att hitta användare som använder dessa frekvent nog inom 
sitt arbete för att ha den förståelsen. Större delen av dem vet, av just den anledningen, 
knappt vad de behöver i rapportväg (Henriksson, 2009).

Intresset hos användarna att medverka utvecklingsprojekt är tydligen inte alltid så stort 
som man kan tro; långt ifrån samtliga har ambitionen att hjälpa till med denna typ av 
uppgift, då de anser att systemen “bara ska funka”. Särskilt sant är detta för användarnas 
respektive chefer som måste godkänna deras frånvaro. UCR har under längre tid försökt 
involvera användare i sin utveckling, eller åtminstone få konstruktiv feedback på ut-
vecklingen. Detta har varit ett tungrott arbete med magra resultat. Ett ytterligare argument 
mot min första planering är att de användare som faktiskt har kunskap om rapporter 
använder dessa på olika sätt och för väldigt blandade ändamål; att följa samma användare 
genom projektet kan ge en alltför smal insyn i användandet (Pakucs, 2009).

Något radikalt var tvungen att göras för att få projektet i rullning. Dyrbar tid rann iväg, och 
ett snabbt beslut togs; den beslutade mötesplaneringen revs upp, och en helt ny plan togs 
fram. Med målet att samla in existerande attityder och synpunkter från så många använ-
dare som möjligt, dels numerärt och dels vad gäller olika användarkategorier, skulle en 
relativt omfattande enkät framställas. Genom att tillgängliggöra denna via webben och 
bjuda in användare via e-post kunde man nå ut till stora mängder användare.

Som ett komplement till enkäten skulle ett antal punktintervjuer genomföras. Dessa skulle, 
till skillnad från tidigare, göras individuellt för att kunna planeras lättare. Till skillnad mot 
den första planeringen skulle varje användare nu bara intervjuas vid ett tillfälle, vilket i 
enlighet med tidigare resonemang var svårt nog att få till. Genom dessa samtal var tanken 
att man skulle kunna fördjupa och bekräfta sådant som framkom i enkäten.

4.5 Enkäten

Arbetet med att ta fram en enkät bestod i ett antal steg. Först och främst behövdes ett 
genomtänkt batteri av  frågor. Dessa behövde genomgå en granskning, för att sålla ut 
mindre viktiga detaljer; en enkät som vid en första anblick verkar ta alltför lång tid att 
besvara kan skrämma bort respondenter med begränsad tid. Å andra sidan skulle enkäten 
nu bli det främsta vapnet i informationsinsamlingen, varför inga frågor fick slarvas bort i 
farten. Även en ordentlig funderare över frågornas respektive svarsalternativ var tvunget 
att göras. Svaren fick varken överlappa varandra eller innehålla glapp; det får aldrig före-
komma en situation där en respondent har en åsikt som inte finns representerad i svars-
form. Sammanställandet av frågorna fick växa fram, parallellt med att de andra stegen 
genomfördes. Det var således det allra första steget, och även det som satte punkt för 
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enkätens utvecklingsfas. På så sätt kunde man lite ytterligare förvissa sig om att frågorna 
inte bara berodde på dagsform eller slentrian.

Vid framtagandet av enkätfrågorna hölls återigen Nielsens tio tumregler för användbarhet i 
åtanke, då tanken var att formulera frågor runt varje regel. Syftet med detta var att försöka 
täcka så många aspekter av användbarhet som möjligt, och hans punktlista får anses vara 
i det närmaste komplett.

! Figur 1: Enkäten (se fler screenshots från enkäten i bilaga D)

Så snart ett utkast till frågelista fanns klar började själva frågeformuläret framställas. Då 
avsikten var att låta användarna utföra enkäten online byggdes den som ett interaktivt 
webbsystem. Sammantaget bestod denna av 12 olika webbsidor mellan vilka man kunde 
navigera fram och tillbaka fritt. Varje sida hade så att säga ett eget namn –"vilket även 
fanns utskrivet i respektive sidhuvud för att skapa något slags struktur – till exempel 
Användarbakgrund, Praktiskt användning av rapporter, Rapporternas innehåll, Kontroll, 
Språk och terminologi samt Åsikter och visioner. Allt som allt innehöll enkäten 27 frågor, 
dock var ett antal av dessa matrisfrågor med flertalet delfrågor. Räknas man varje sådan 
för sig blir antalet frågor istället 67. Av  dessa var 8 stycken fritextfrågor. Vidare fanns ett 
kommentarsfält på varje sida, där man kunde komplettera sina svar med information som 
man kände var relevant att få in i diskussionen.

Två olika typer av attitydskalor provades på i enkäten. Först och främst ställdes ett stort 
antal Likert-skalor upp, med svarsalternativen Helt sant, Mer sant än falsk, Mer falskt än 
sant och Helt falskt. Här valdes alltså att inte använda något mittenalternativ –"som i det 
här fallet hade varit Varken sant eller falskt –" för att på så sätt ”tvinga” en velig eller lat 
respondent att ta ställning åt något håll. En annan psykologisk effekt som användes i 
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Likert-skalorna var att placera kryssrutan för svarsalternativet Vet inte en bit ifrån de 
övriga. Avståndet är inte alls stort, men det är tillräckligt för att skapa en subliminal känsla 
av att detta svarsalternativ  inte hör ihop  med de andra; det är inte likvärdigt med att svara 
neutralt på frågan.

Även en Guttmanskala fick utrymme i undersökningen. Skalan fick utgöra ryggraden i en 
serie frågor för att väga användarnas förståelse för och generella attityd mot att använda 
kvalitetsregister inom vården. Frågorna i skalan var följande:

1. Jag förstår hur kvalitetsregister kan förbättra vården.
2. Jag anser att det är viktigt att all data fylls i korrekt.
3. Kvalitetsregisterna stjäl dyrbar tid från mina övriga arbetsuppgifter.
4. Användning av kvalitetsregister är ett tidsödande extramoment.
5. Att behöva använda kvalitetsregister ökar på min stress.
6. Jag använder kvalitetsregister bara för att min chef säger att jag måste.
7. Om jag fick bestämma skulle kvalitetsregister avskaffas.

Enkätens avslutas med att man som respondent kunde fylla i sina kontaktuppgifter " – 
namn och e-post. Det förklarades att man kunde komma att bli kontaktad om något svar 
behövde förklaras eller om följdfrågor uppstått. Det var dock helt frivilligt att ange dessa 
uppgifter.

På en fråga bestående av tre olika ja/nej-frågor testades en variant av frågeselektion. 
Beroende av vad man svarar på frågan öppnas en helt ny  fråga med tillhörande textfält, 
som annars över huvud taget aldrig synts. Den nya frågan visas således bara för de res-
pondenter som berörs av den. Den inledande ja/nej-frågan blir därmed en filterfråga. 
Exempelvis var en av  filterfrågorna ”Skulle Du vilja kunna anpassa rapporterna?”. Svarade 
man ja på denna öppnades den nya frågeställningen ”Hur skulle Du vilja kunna anpassa 
rapporterna?” på vilken man kunde svara i fritext.

Enkäten genomgick en omgång pilottester. Sammanlagt utvärderades den av 4 anställda 
vid UCR, som resulterade i ett antal små korrigeringar av frågeformuleringar.

Sist av allt skrevs missivet. Eftersom man vid det här laget visste hur lång enkäten blivit 
kunde man ange en uppskattad tid för besvarandet av den.

E-post-adresser till ett stort antal registeranvändare letades fram, varefter missivet 
skickades till dessa tillsammans med en länk till enkäten samt inloggningsuppgifter. 
Sammanlagt skickades denna inbjudan till över 600 olika användare från 4 olika register. 
Från början tänktes en påminnelse skickas ut till de som ännu inte svarat efter ett antal 
veckor, men detta blev aldrig av.

4.6 Intervjuer

När enkätmaskineriet väl var initierat och kunde stå i bakgrunden och samla in information 
inleddes nästa steg. Återigen skickades e-post ut till ett större antal användare, denna 
gången vid Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS). Dessa tillfrågades att delta i en intervju. 
Fem användare ställde upp; tre sjuksköterskor och två läkare. Deras respektive datorvana 
och erfarenhet av  kvalitetsregister varierade, så även erfarenheten av rapporter. Inter-
vjuerna ägde rum på användarnas respektive arbetsplats, det vill säga olika avdelningar 
på UAS. Varje intervju höll på cirka en timme, och spelades in med diktafon.
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Inför samtalen hade en formulär med 30 frågor sammanställts. Många frågor plockades 
direkt från enkäten, medan andra härrörde från den ursprungliga planeringens grupp-
möten. Målet med intervjuerna var att skapa en bild av användarnas förståelse för och 
attityd gentemot kvalitetsregistren, samt hur deras förhållande till registrens 
rapportfunktionalitet ser ut. Vidare ville man få dem att så smått börja visionera om vad ett 
nytt verktyg skulle kunna innebära för deras arbetssituation. 

De olika intervjuerna skilde sig åt i struktur. Den intervjuade hade fria händer att låta 
samtalet ta vilken riktning som helst; det var snarare regel än undantag att dialogen tog ett 
sidospår. Frågeformuläret följdes aldrig till punkt och pricka, utan användes istället som ett 
stöd till vilket man kunde återvända så fort ett samtalsämne var uttömt. I vissa fall 
hoppades någon eller några av frågorna över, då svaret ändå framgått av samtalets 
kontext.

Vid en av intervjuerna gjordes dessutom en observation; användaren visade hur arbetet 
med inmatning i kvalitetsregistret fungerade, och visade även stegen med att ta ut en 
rapport.

4.7 Resultat av informationsinsamling

Enkäten besvarades av 84 individer. På grund av  en felaktig databaslagring var 2 av 
dessa omöjliga att använda. Således baseras enkätresultaten på 82 respondenters svar, 
vilket är en relativt liten del av de 600 inbjudna individerna. Det är således inte lämpligt att 
dra några generella slutsatser från enkätunderlaget, utan får endast användas i syfte att 
ge en fingervisning om användarnas åsikter.

Samtliga svar sammanställdes, och de fem djupintervjuerna transkriberades flyktigt för att 
enkelt kunna få en överblick av vad som sagts. Sammantaget har denna informations-
insamling gett en bred insikt i användarnas inställning mot dagens och framtidens 
kvalitetsregister. Nedan följer en sammanställning av ett antal intressanta insikter som 
framkommit, främst genom enkäten. Vissa punkter är bekräftelse på sådant som redan var 
känt eller anat, medan andra var helt ny information.

• Långt ifrån alla användare utnyttjar kvalitetsregistrens möjligheter till rapporter. Även 
bland de som faktiskt använder dem finns stora skillnader; andelen användare som tar 
fram rapporter dagligen är ytterst liten, varefter andelen användare ökar tillsammans 
med en sjunkande frekvens. Många använder rapporterna som beslutsstöd i sitt arbete, 
men det är också mycket vanligt att rapporter dras ut och används för presentation på 
arbetsplatsen. Då sådana presentationer oftast görs genom presentationsprogram, till 
exempel Microsoft PowerPoint, måste bildmaterial idag klippas och klistras.

• Det är inga större problem att använda dagens rapporter; användarna förstår hur det ska 
göras. Endast 15% av enkätrespondenterna behövde hjälp av någon annan för att klara 
av det. Problemet är snarare att stöd för att ta fram egna rapporter helt saknas; endast 
3% av  de tillfrågade klarar sig med de rapporter som finns tillgängliga. Vissa anser att de 
befintliga rapporterna över huvud taget inte fyller någon funktion, och att det finns många 
variabler som inte alls går att få ut i någon rapport. Väldigt många nämner möjligheten 
att exportera data som ett Excel-blad som en utväg, då man kan bygga sina egna grafer 
och diagram utifrån detta.
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• Det mest efterfrågade mediet för rapporter är webben, det vill säga att få ut resultatet 
direkt på skärmen. På en andra plats önskas möjligheten att exportera en rapport direkt 
PowerPoint för att, som nämnt ovan, kunna presentera resultat på arbetsplatsen. 
Därefter vill användarna kunna exportera graferna som bildfiler, tätt följt av  export till 
PDF-dokument. Sist av  de föreslagna möjligheterna kommer Excel. Att Excel-exporten 
ändå är så ofta omnämnd kan hänga ihop med att de användare som exporterar data 
och gör egna grafer är på en mer avancerad nivå, och därmed färre till antalet. De allra 
flesta vill ha färdiga rapporter.

• Användarna verkar över lag nöjd med kvalitetsregistrens design och navigation. Sidorna 
är översiktliga och lättförstådda. Texter och menyalternativ är entydiga och använd-
ningen av de olika symboler som finns är lättförstådd. Allting är konsekvent, och även om 
alla användarna inte tycker att designen är snygg så verkar samtliga tycka att den är 
enkel att jobba med.

• Många användare är överens om att tanken på ett mer dynamiskt rapportverktyg skulle 
vara bra. Bland argumenten som nämns kan uppmärksammas att det skulle medföra 
större likheter mellan UCR:s olika kvalitetsregister, vilket vore en klar fördel för an-
vändare som arbetar med flera olika. Vissa använder nämner en önskan om att med 
större frihet kunna precisera rapportens urval eller presentation. De allra flesta håller 
med om det vore fördelaktigt att kunna ställa in genom vilka typer av diagram en rapport 
ska presenteras.

Resultatet på den inkluderade Guttman-frågan blev inte hundraprocentigt som förväntat. 
Många respondenter hoppade fram och tillbaka flera gånger mellan ja- respektive nej-
alternativen. Förmodligen hade man behövt lägga mer tid på att sortera frågorna och 
formulera dem på ett bättre sätt.

4.8 Kravspecifikation

Med all insamlad information började det kännas som att bilden klarnade. Användarna 
hade nu via två kanaler fått förmedla åsikter, värderingar och önskemål för det OQRR. 
Även om det alltid finns flera åsikter att hitta drogs nu en gräns; eftersom uppdraget utförs 
på eget initiativ  och inte har någon beställande kund är det svårt att veta vems önskemål 
som har högst prioritet – särskilt när det finns så otroligt många användare som i det här 
fallet.

För att strukturera önskemålen och börja få en bild av vad OQRR ska göra började en 
kravspecifikation att skissas på. Denna kom av naturen att bli ganska odetaljerad på sina 
håll, då många bitar kommer bli en senare fråga när verktyget ska integreras med ett 
specifikt kvalitetsregister. Många tekniska aspekter lämnades också medvetet därhän, då 
sådant inte stod i fokus i examensarbetet och det dessutom var omöjligt att uttala sig om 
det i detta skede.
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Funktionella kravFunktionella krav

FK1

FK2

FK3

FK4

FK5

FK6

FK7

OQRR ska vara bakåtkompatibelt, på så sätt att befintliga (och framtida) 
SAS-rapporter ska vara tillgängliga via verktyget.

OQRR ska ha en rapportutforskare, det vill säga en sida med god översikt 
där man hittar alla färdiga rapporter, oavsett typ.

OQRR ska ha en rapportskapare, det vill säga en sida där man kan skapa 
helt nya rapporter.

En skapad rapport ska kunna sparas och återanvändas vid ett senare 
tillfälle.

En egenskapad rapport ska kunna ha godtyckligt innehåll, med avseende 
på variabler.

En egenskapad rapport ska kunna presenteras på godtyckligt sätt, det vill 
säga med valfri diagramtyp.

OQRR ska så långt som möjligt vara självinstruerande. Detta åstadkoms 
med hjälptexter.

DatakravDatakrav

Inga existerade krav

MiljökravMiljökrav

MK1

MK2

OQRR ska kunna integreras med webbapplikationer (kvalitetsregister) som 
är byggda på UCR:s plattform OpenQReg.

OQRR ska ha ett utseende och beteende som inte får det att kännas 
”främmande” i ett kvalitetsregister.

AnvändarkravAnvändarkrav

Inga existerande krav

AnvändbarhetskravAnvändbarhetskrav

AK1

AK2

AK3

OQRR ska vara utformat på ett så enkelt och intuitivt sätt att det enkelt 
man minns från gång till gång hur det ska användas.

OQRR ska så långt som möjligt främja ett jämnt arbets- och tankeflöde 
genom att vara snabbt.

Vid de tillfällen då användaren i princip kan förväntas behöva vänta på 
något (vid t.ex. en databashämtning) ska detta tydligt informeras om på 
skärmen genom en förloppsindikator.
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AnvändbarhetskravAnvändbarhetskrav

AK4

AK5

AK6

AK7

En genomtänkt och enkel terminologi ska användas i OQRR. Inga onödigt 
svåra statistiska termer eller dyl. ska användas.

Vid rapportskapandet ska all information som behövs vara synlig på 
skärmen samtidigt. T.ex. skall man, när man skapar ett rapportelement, 
kunna se urval, gruppering och vald diagramtyp på en och samma gång.

Designen ska vara sparsmakad, men elegant. Inga onödiga objekt ska tävla 
om användarens uppmärksamhet.

OQRR ska vara väldokumenterat. Denna dokumentation ska finnas 
tillgänglig inuti systemet självt.

" Figur 2: En enkel kravspecifikation

4.9 Designfasen

I samband med att synpunkterna från användarna anlände och ett utkast till kravspeci-
fikation började ta form kristalliserades tankar runt OQRR.

Användarna har en stort intresse av att skapa nya rapporter. Således behövdes någon 
form av rapportskapare, en editor. Det kändes lockade att försöka bygga denna enligt 
samma manér som vilken ordbehandlare som helst; att låta användaren börja med ett 
tomt, vitt blad som allt eftersom fylls på med mer innehåll.

En naturligt följd av att kunna skapa rapporter är att kunna spara dem för att återanvända 
dem vid senare tillfälle. Då vill man förstås även kunna ge rapporterna namn för att skilja 
dem åt och radera en rapport när den inte längre behövs. OQRR blir således ett så kallat 
CRUD-verktyg (från engelskans Create, Read, Update, Delete). En annan benämning på 
samma sak är ABCD (Add, Browse, Change, Delete), och det finns ett otal ytterligare 
andra varianter.

För att kunna administrera dessa rapportfiler – visserligen är det inte fråga om några data-
filer då rapporterna kommer lagras som metadata i en databas – behövs en filarea. Från 
en rapportutforskare är tanken att man kommer åt samtliga rapporter. 

Ett av målen med examensarbetet var att skapa en enhetlig användarupplevelse mot alla 
tillgängliga rapporter, med andra ord kommer olika typer av  rapporter av  trängas med 
varann. De behöver därför kategoriseras och namnges för att bringa ordning i utforskaren. 
Först och främst finns den typ  av rapporter som följer med ett kvalitetsregister, det vill säga 
rapporter utvecklade av UCR. Dessa är gjorda med SAS, Java eller annan teknik och har 
fått arbetsnamnet Standardrapporter. Rapporter som utvecklas användarna själva kallas 
kort och gott för Egna rapporter.

Tanken är att en rapport bara finns tillgänglig för den som har skapat den. Den ligger, så 
att säga, lagrad inuti användarens konto. Men att ständigt behöva framställa sina egna 
rapporter och aldrig få ta del av någon annans arbete kan också bli frustrerande. Inte alla 
användare kommer gilla konceptet med att skapa en egen rapport, utan låter hellre en mer 
lämpad kollega bygga den. Med detta i bakhuvudet spånades konceptet med rapport-
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delning fram. Kortfattat är tanken att en användare som byggt ihop en bra och åter-
användbar rapport kan få dela ut denna till andra användare. Den skickas då via webb-
systemet upp  till närmaste koordinator, som granskar rapportens kvalitet. Om rapporten 
godkänns kommer den bli tillgänglig för samtliga användare under koordinatorn. Denna 
koordinator kan i sin tur tycka att rapporten är tillräckligt bra för att delas ytterligare en nivå 
uppåt, och skickar den för granskning till sin koordinator. Samma process kan sedan 
propageras uppåt i hierarkin tills en nationell koordinator stöts på som kan dela ut en 
rapport till samtliga användare i hela landet. Delade rapporter blir således en tredje 
rapportkategori, och innehåller de rapporter som en användare har tillgång till genom 
delning.

OQRR planerades också innehålla ett mer utbyggt hjälpsystem än vad som funnits i 
kvalitetsregistren. Detta var såväl ett önskemål från användarna som ett av de ur-
sprungliga målen med projektet.

4.10 Inventering av existerande verktyg

För att kunna bygga ett webbsystem som skapar rapporter, fyller dessa med diagram och 
statistik och exporterar ut det hela till olika format behövs en ganska kraftfull motor i bak-
grunden. Ett viktigt steg i utvecklingsarbetet är att undersöka vad som redan har gjorts, 
och hitta ett verktyg som går att integrera i projektet. Marknaden formligen kryllar av 
Business Intelligence-system med vilka man utföra statistiska beräkningar, visualisera data 
och bygga rapporter, och att då bygga en egen motor för att rendera rapporter vore som 
att uppfinna hjulet på nytt.

Ett antal kriterier fanns uppställda, för att tas i beaktande vid en jämförelse.

1. Då OQRR ska packas ihop och spridas tillsammans med det öppen källkod-
licensierade paketet OpenQReg behöver verktyget lyda under en licens som tillåter 
detta, alltså någon form av licens som är kompatibel med en licens för öppen källkod. 
Detta krav är centralt.

2. Kvaliteten på rapporterna måste vara hög nog för att motsvara de tidigare SAS-
rapporterna. Det måste finnas stöd för ett stort utbud av diagramtyper.

3. Är det ett fullvuxet statistikverktyg? Hur pass komplicerade saker kan man göra? Även 
om behovet inte finns hos UCR idag kan det komma en tid då det ha finnas en nytta i 
att ha ett avancerat statistikverktyg.

4. Det måste gå att exportera ut resultatet till olika format –" en webbsida, ett PDF-
dokument, ett Excel-blad, en PowerPoint-presentation osv.

5. Hanterbarheten måste vara överkomlig för de utvecklare som ska jobba med det. Hur 
gör man en ny rapport? Kan detta göras i någon särskild utvecklingsmiljö, eller genom 
ren programmering? Är det någon helt ny teknik som man måste lära sig?

6. Integrationen till OpenQReg måste vara relativt smärtfri. Det måste enkelt gå att koppla 
på en ny version av verktyget när en sådan dyker upp.

7. Vad kommer det kosta i tid, arbetsinsats och pengar att hänga med i verktygets 
utveckling? Hur mycket underhåll kräver det?
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8. Baserat på antalet utvecklare och användare som projektet har kan man försöka göra 
en gissning huruvida det är vitalt. Man är här intresserad av att veta huruvida 
verktygets projekt kommer leva vidare, även om ett antal år.

Ett stort antal verktyg och visualiseringstekniker undersöktes och jämfördes, bland andra 
Eclipse BIRT, Pentaho, R, Graphviz, Adobe Flash, Google Visualization, Tcl och Jasper-
Reports. 

Slutligen föll valet på JasperReports. Argumenten var följande:

• Verktyget verkade i det närmaste vara marknadsledande inom sin nisch. Basen av 
användare upplevdes stor, och projektet såg vitalt ut.

• Det har en licens för öppen källkod.

• Det är Java-baserat, och verkade enkelt att integrera mot andra Java-program.

• XML-formatet i vilket rapporterna sparas upplevdes som enkelt.
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4.11 Prototyp

När det nu fanns en utvald komponent som kan generera rapporter, ett koncept och en 
någorlunda kravspecifikation var det dags att börja lägga den första byggstenen. 

Till att börja med ritades några olika varianter upp på papper, och förfinades även i ett 
grafikprogram. Några mer eller mindre noggrant färdigställda utkast togs fram, i syfte att 
testa olika skärmdispositioner och layouter. När en disposition som verkade vettig hade 
hittats påbörjades arbetet med den riktiga prototypen.

" Figur 3: Ett tidigt designutkast
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" Figur 4: Ett första förslag på en rapporthanterare

En ny instans av kvalitetsregistret SeniorAlert – ett register inriktat på vård och omsorg av 
äldre – sattes upp  i test- och utvärderingssyfte. Att just detta register valdes var ett taktiskt 
drag inför den avslutande utvärderingen, då denne sedan tidigare varit involverad i 
diskussionerna runt projektet och visat stort intresse för det. I detta register vävdes nu 
långsamt in en första prototyp till det nya OQRR. Den framtagna prototypen är ett stycke 
programkod, det vill säga en ”fungerande” webbapplikation. Man hade kunnat välja att 
göra prototypen rent grafiskt –" rita upp gränssnittet på papper och låta detta vara 
projektets slutliga artefakt –"men detta kändes inte tillräckligt. Att göra en fungerande 
prototyp  tar förstås väldigt mycket längre tid än att rita skisser, men detta beslut togs ändå; 
det fanns framför allt tre anledningar som bidrog till detta.

1. Det fanns en känsla i projektet som var svår att påtagligt förmedla på papper. Dels 
åsyftas känslan av att utgå från något existerande –" i det här fallet kvalitetsregistret 
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SeniorAlert – och bygga på detta med något helt nytt, det vill säga integrationen mellan 
kvalitetsregistret och OQRR. Eftersom registret är en fungerade webbapplikation fick 
även prototypen bli det. Vidare fanns en vision om att OQRR:s gränssnitt skulle vara 
väldigt dynamiskt och ”levande”, vilket också är en känsla som är svår att på ett rättvist 
sätt sätta på pränt.

2. Nu när JasperReports hade hittats ville man förstås testa den. Således byggdes en 
prototyp  som i praktiken faktiskt genererade en rapport; genom prototypen kunde kom-
ponenten evalueras.

3. Det sista steget som ingick i examensarbetets plan var att utvärdera det designförslag 
som tagits fram. Enligt samma resonemang som inför enkäten har man mycket att 
vinna på att använda Internet som distributionskanal för storskalig kommunikation. Om 
man lägger upp  ett system för utvärdering på nätet kan väldigt många nå det och 
därmed delta i undersökningen.

" Figur 5: Den slutgiltiga rapporthanteraren i prototypen (se fler screenshots i bilaga K)

Prototypen följer det planerade konceptet i detalj; den består å ena sidan av en rapport-
utforskare, där man kan bläddra bland de olika kategorierna standardrapporter, delade 
rapporter samt egna rapporter. De tre typerna har varsin fönsterliknande area, inuti vilka 
de olika rapporterna radas upp i en lista. Varje rapport har en egen kontextmeny, vilken 
öppnas när man klickar på ett rapportnamn. Från denna kan man välja olika kommandon 
att utföra på rapporten –" för standardrapporter kan man exempelvis välja Öppna, medan 
det för en Egen rapport finns alternativ för att Redigera, Byta namn och Radera.
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Från utforskaren tar man sig vidare till rapportskaparen där man får bygga sin rapport. 
Som tidigare nämnt börjar processen med att skapa en rapport från ett tomt blad. En 
rapport byggs från höjden. Det vill säga, det första elementet som läggs till rapporten 
hamnar längst upp på sidan, varefter man bygger sig nedåt. Prototypen är dock av 
naturliga skäl väldigt begränsad; det är endast möjligt att lägga till texter, vertikala tomrum 
och horisontella linjer i sin rapport, men där går också gränsen. Poängen är att illustrera 
själva arbetsflödet, hur man beter sig för att sätta ihop  en rapport. Detta är möjligt att 
uppleva trots att det inte går att lägga till statistiska figurer och andra mer avancerade 
element.

Att lägga till nya rapportelement är tänkt vara en trivial uppgift; tryck på en knapp så läggs 
ett nytt element till sist i rapporten. Detta nya element består av en inramad yta på 
rapportbladet, indelad i två separata sektioner. I den ena finns inställningarna för 
presentationen. Här väljer man vilken typ elementet ska vara av –" text, cirkeldiagram, 
histogram, etc. Den andra sektionen innehåller inställningar för data. Exakt vilka dessa 
inställningar är beror på elementtypen; har man valt att elementet ska vara av  texttyp  får 
man bland annat ställa in textstorlek, textfärg och naturligtvis hur texten ska lyda. Har man 
istället valt någon form av diagram får man istället upp inställningar för statistiskt urval, 
gruppering och till exempel huruvida en legend ska visas bredvid diagrammet.

För att påvisa hur ett färdigt resultat kan te sig inkorporerades två färdiga rapporter i 
prototypen. På så sätt hoppades man att användarna skulle få en direkt känsla för vad 
verktyget kunde användas till –"ordet rapport är inte helt entydigt, och trots att begreppet 
använts tidigare finns med all sannolikhet olika tolkningar av  hur en sådan kan se ut med 
ett helt nytt verktyg. Med andra ord, man ville visa upp riktiga rapporter i prototypen.

Den första inkluderade rapporten var en statisk rapport framställd med iReport –" en 
skrivbordsapplikation med vilken man kan skapa rapporter renderade med JasperReports. 
Rapporten var enkel i sin framställan, och beskrev i ett cirkeldiagram kvalitetsregistrets 
samtliga patienter uppdelade efter kön. Den andra rapporten implementerades med 
verktyget Google visualization, som ger stöd för dynamiska diagram. Över en tidslinje 
kunde man rulla framåt och bakåt i tiden och se antalet nya registreringar dag för dag. 
Förändringen över tid kunde även animeras. Tanken bakom den sistnämnda rapporten var 
att generellt testa hur väl det föll ut att blanda in ytterligare tekniker för visualisering inom 
samma gränssnittsramar.

Ett av  de ursprungliga målen med hela projektet var att utöka den inbyggda hjälpen. 
Många användare hade också explicit uttryckt just denna önskan. Dagens kvalitetsregister 
har ett hjälpsystem som består av ett fast positionerat textfält fylls med en liten hjälptext 
när man pekar på en variabel. OQRR får något liknande, fast i större skala. Hjälptextfältet 
finns kvar, men har transformerats till en klassisk tooltip istället – det vill säga att textfältet 
positioneras vid det objekt som hjälpen handlar om. Dessutom har systemet kompletterats 
med ett inbyggt manualsystem. Genom att trycka på tangenten F8 samtidigt som ett tooltip 
är synligt, öppnas manualsystemet med motsvarande hjälpämne och användaren får där 
utförlig, djuplodande information om objektet. Manualsystemet har en menystruktur vid 
sidan, där man kan bläddra bland de olika hjälpsidornas rubriker. Dessutom finns en 
sökruta, där man kan skriva in valfritt ord och hitta ytterligare resultat. Till sist finns även 
möjligheten att på en hjälpsida ange relaterade ämnen, som användaren kan ta sig till 
genom ett musklick.

Vidare finns ett flertal inbyggda instruktioner för den användare som behöver en 
grundläggande genomgång av hur OQRR fungerar. Dessa är uppdelade i olika lektioner, 
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som steg för steg går igenom hur man manövrerar de olika delarna i verktyget. 
Lektionerna använder sig av manualsystemet.

OQRR har inte mycket navigering i sig, vilken främst beror på att det finns ytterst få ställen 
att ta sig till. Den navigering som finns att tala om handlar därmed om att förflytta sig 
mellan rapportutforskare och rapportskapare, samt att lokalisera befintliga rapporter och 
öppna dessa. Att förflytta sig till en befintlig rapport –"oavsett om det handlar om att öppna 
och köra en rapport oavsett kategori eller om man vill öppna en egen rapport för redigering 
–"så görs detta genom den ovan nämnda kontextmenyn. Att ta sig ur rapportskaparen och 
tillbaka till rapportutforskaren görs genom nedan beskrivna sidomeny.

För att kunna utöka funktionaliteten i 
OQRR skapades en meny. Genom denna 
kan till exempel de inbyggda hjälp-
funktionerna tillgängliggöras. Menyn, som 
endast syns via en liten symbolförsedd flik 
längst till höger, fälls ut horisontellt när man 
pekar på den. Genom en liten knappnål 
kan man nåla fast menyn i utfällt läge, 
något som kan vara väldigt praktiskt vid 
arbete med en ny rapport då man ofta 
behöver använda menyn. OQRR har tre 
sidomenyer" –" Hjälp, Rapportmeny samt 
Rapportegenskaper, av  vilka de två sist-
nämnda endast finns i rapportskaparen. 
Menyn Rapportmeny innehåller meny-
alternativ för att spara, tömma, för-
handsvisa och på andra sätt manipulera 
rapporten som en enhet. Menyn Rapport-
egenskaper har alternativ för att ändra 
sidomarginaler, byta namn och göra dylika 
rapportspecifika inställningar.

Avslutningsvis kan det tilläggas att det fanns ett antal idéer och detaljer som mer eller 
mindre hade planerats, men som aldrig hann förverkligas. Som kuriosa nämns ett par av 
dem här.

• Användarna ska genom ett litet skjutreglage i hjälpmenyn kunna ställa in sin kompetens-
nivå –"novis, normal, expert osv. Tanken är att de olika nivåerna ska ge olika möjligheter. 
En expertanvändare ska få större möjligheter i rapportskaparen än en novis, till exempel 
kunna skapa mer komplexa urval med fler inblandade variabler. En nybörjare ska å 
andra sidan få mycket mer uttömmande hjälp  än en avancerad användare. Vid 
användandet av tooltips kanske den sistnämnde endast behöver få se namnen på de 
olika verktygen på skärmen för att minnas vilket som var vilket, medan en ovan 
användare behöver se förklarande text på samma element.

• Delningen av rapporter har nämnts tidigare, men är tillräckligt central för att påpekas 
igen. Det är genom rapportdelningen som verktyget kan komma till riktig nytta, då en 
intresserad och duktig användare kan låta sina alster sprida sig till de som inte är lika 
roade av att skapa egna rapporter. 
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• Varje unik rapport ska ha sin helt egen hjälptext, som i detalj förklarar hur den ska 
användas och tolkas. Att skriva en utförlig hjälptext är särskilt essentiellt vid delande av 
rapporter. Ett ytterligare steg," i enlighet med den ovan beskrivna visionen om att låta 
användare ställa in sin kompetensnivå och därmed få anpassad hjälp, är att tillåta att 
skriva olika hjälptexter för de olika nivåerna.

• Det började diskuteras hur man kunde använda community-tänket inom verktyget 
ytterligare. Den planerade rapportdelningen kan i det närmaste liknas vid en typisk tjänst 
man hittar på en social nätverkssajt. Nästa steg skulle mycket väl kunna vara att låta 
användarna kommentera manualer och hjälptexter för att fylla i luckor eller ge varandra 
tips på hur registret och rapportverktyget används.

4.12 Utvärdering

Den avslutande fasen i examensarbetet var att utvärdera den framtagna prototypen med 
hjälp  av riktiga slutanvändare. Då den hade integrerats med en egen kopia av  kvalitets-
registret SeniorAlert borde även de användare som deltog i utvärderingen komma därifrån. 
Därför kontaktades vederbörande registerhållare, som ombads att sammanställa en lista 
över potentiella testpiloter. Det enda krav som ställdes på en deltagare var att denne hade 
någotsånär erfarenhet av att arbeta med rapporter, då en central frågeställning var att 
jämföra det nya arbetssättet rörande rapporthantering mot det gamla dito. Vidare vore det 
fördelaktigt om användare kunde väljas som deltagit i den enkätundersökning som 
genomfördes i projektets initiala fas. Det fanns två anledningar till detta; dels underlättar 
det om användarna redan är involverade och införstådda med projektets syfte och mål och 
dels skulle man då kunna jämföra vissa resultat från enkäten med sådana som 
framkommit under utvärderingen.

För att verkligen försäkra sig om att inga delar av prototypen skulle missas av  användarna 
bestämdes att utvärderingen skulle följa ett manus, bestående av ett antal moment. I ett 
försök att skapa en logisk röd tråd sattes momenten i en kronologisk följd. Följande punkt-
lista är en sammanställning över dessa moment, med varje övnings syften som under-
punkter.

1. Navigera in i filutforskaren.
• Visa hur man hittar till OQRR i registret.
• Vad anser användaren om rapportutforskaren, samt att de gamla rapporterna flyttats 

till ett annat ställe?
• Visa att systemet är integrerat i det befintliga registret.

2. Navigera in i hjälpsystemets lektioner, och gå igenom en sådan.
• Lära användare att hitta till hjälpsystemet och lektionerna.
• Lära användaren att använda OQRR:s grundläggande funktioner, i och med att 

dessa beskrivs i lektion 1.
• Undersöka attityden gentemot hjälplektionerna.

3. Lokalisera den delade rapporten ”Samtliga patienter: Kön”, och öppna denna.
• Visa hur en ny rapport kan se ut.
• Undersöka kategorin ”Delade rapporter”, och huruvida detta är ett bra och beskriv-

ande namn.
• Få användaren att förstå konceptet rapportdelning.
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4. Lokalisera standardrapporten ”Rapportanvändning”, och öppna denna.
• Visa var de ”gamla” rapporterna finns nu. Denna rapport finns i systemet idag.
• Undersöka kategorin ”Standardrapporter”, och huruvida detta är ett bra och beskriv-

ande namn.
• Hur känns det med det extra steget för att hitta de ”gamla” rapporterna?

5. Byt namn på en egen rapport.
• Undersöka kategorin ”Egna rapporter”, och huruvida detta är ett bra och beskrivande 

namn.
• Visa hur kontextmenyerna för de egna rapporterna ser ut, och hur man därifrån 

manipulerar sina rapporter.
• Undersöka attityden gentemot denna meny.
• Visa hur interaktionen kan se ut vid textinmatning.
• Visa hur man rullar i rapportutforskarens olika fönster

6. Öppna hjälpfönstret och leta rätt på informationen om något angivet. Ifrån denna sida, 
navigera vidare genom en länk till ett relaterat ämne.
• Visa hur man kan navigera runt och fritextsöka bland hjälpavsnitt för att hitta det man 

söker.

7. Aktivera tooltips, och peka på olika element.
• Visa hur man kan få direkt hjälp om något på skärmen som man undrar över, oavsett 

vad det är.

8. Med hjälp av tooltips, öppna hjälpavsnittet om något angivet.
• Visa att man kan få utökad hjälp  om något på skärmen som man undrar över, oavsett 

vad det är.

9. Navigera in i rapportskaparen.
• Visa hur man hittar till rapportskaparen.
• Visa hur rapportskaparen ser ut.

10.Öppna rapportmenyn. Nåla fast den. Titta på menyalternativen. Stäng menyn.
• Visa att det finns fler menyer i detta läge.
• Få användaren att ögna igenom menyalternativen och förstå vad man kan göra i 

detta läge.
• Visa hur man håller en meny öppen.

11.Lägg till ett eller flera element i rapporten, och gör inställningar på dessa.
• Visa hur man lägger till nya element.
• Visa vilka olika element som finns.
• Visa hur man redigerar olika element.

12.Förhandsvisa den redigerade rapporten.
• Visa hur man förhandsvisar en rapport.
• Visa hur en färdig rapport ser ut.
• Visa hur de redigerade rapportelementen återfinns i den färdiga rapporten.

Punkterna skrevs därefter oavkortat om till ett instruerande manus. Det kompletterades 
med detaljer där det behövdes – exempelvis exakt vad som skulle sökas på i hjälp-
systemet och vilka rapportelement som skulle läggas till i rapportskaparen.
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För att kunna samla in deltagarnas åsikter om prototypen skapades en ny enkät. Denna 
skilde sig från projektets första genom att inte vara ett online-system. Istället kapslades 
den in i prototypen som ett dokument; när man genomfört det sista steget i utvärderingen 
uppenbarade sig en länk genom vilken man kunde ladda ner enkätdokumentet.

Frågorna i den andra enkäten var av varierande karaktär. Endast två bakgrundsfrågor 
–"yrke samt datorvana –"fanns inkluderade. De Likert-skalor som fanns med hade denna 
gången även ett mittenalternativ  –"exempelvis ”Varken svårt eller enkelt”"–"då man i detta 
fall inte ville tvinga fram ett svar som kanske inte var sant. Enkäten var mycket mindre i 
omfång jämfört med den första, dock hade den en större antal öppna frågor och varje 
stängd fråga kompletterades med en frivillig kommentar. Resonemanget var att man hellre 
ville låta användarna lägga tiden på att skriva fylliga svar än att besvara många frågor, då 
användarnas egna ord är av enormt intresse vid en sådan här utvärdering.

Anledningen till att enkäten sattes ihop som ett dokument istället för en webbenkät var 
framför allt tiden. Erfarenheten från enkät nummer ett var att det tar relativt lång tid att 
programmera en sådan, och den tiden fanns inte i nuläget.

Ett missiv  författades, där vikten av användarnas deltagande förklarades på ett vänligt och 
uppskattande sätt. De användare som nu ännu inte gjort enkät nummer ett uppmanades 
här att göra detta. Därefter förklaras i stort hur utvärderingen ska gå till; instruktionerna 
som punkt för punkt går igenom rapportverktyget ska finnas bifogade, och användarna 
tipsas om att skriva ut detta dokument så att man enkelt kan ha dem framför sig medan 
man gör utvärderingen. Vidare uppmanas de att efter varje instruktionssteg stanna upp 
och reflektera över vad de precis upplevt.

Det förklaras att en enkät kommer att kunna laddas ner i slutet av  utvärderingen. Denna 
ska besvaras och e-postas till undersökningsledaren. Detta förfarande innebär förstås att 
enkäten inte på något sätt är anonym; här förklarar man att de inkomna enkäterna kommer 
att behandlas i klump, och att hanteringen av dem skall skötas med största försiktighet och 
konfidentialitet. Poängen är inte att samla in enskilda åsikter, utan att se vad gruppen av 
användare generellt tycker.

Missivet e-postades tillsammans med de bifogade instruktionerna till ett femtiotal lämpade 
användare. Påminnelser skickades ut vid två separata tillfällen.

4.13 Resultat av utvärdering

Av de femtiotalet inbjudna deltagarna ställde slutligen sammanlagt elva upp  och genom-
förde utvärderingen. Den avslutande enkäten påvisar att huvudparten av dessa var sjuk-
sköterskor eller sjukskötare. Fler deltagare än önskat hade begränsad erfarenhet av 
rapporter, men ansågs ändå kunna genomföra utvärderingen. Detta betyder inte att 
dessas svar får mindre tyngd, då samtliga deltagare ändå jobbar med register inom 
vården. Den enda skillnaden blir en något förlorad effekt vad gäller jämförelsen mot den 
tidigare existerande rapportmiljön. 

Efter att utvärderingen sammanställts kunde många intressanta iakttagelser göras. 
Majoriteten av användarna hade fått ett positivt intryck av  prototypen. De som svarade 
”Positivt” eller ”Mycket positivt” var nästan dubbelt så många som de som svarade ”Varken 
negativt eller positivt”, ”Negativt” eller ”Mycket negativt”.
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Det finns en skarp  gräns mellan två typer av användare som deltagit i utvärderingen. Den 
ena typen ser möjligheterna och förstår att tänka utanför prototypens tekniska be-
gränsningar. Dessa användare låter inte sina omdömen påverkas av detaljer som inte 
fungerar – eftersom de förstår hur det var tänkt att fungera. Deras betyg blir en utvärdering 
av konceptet i prototypen, inte prototypen själv.

Den andra typen av användare utvärderar prototypen som om den vore en slutlig produkt. 
Dessa användare kunde inte uttala sig om hur det kändes att skapa en rapport med det 
nya verktyget, eftersom de inte hade skapat någon sådan. Rapporten som visades upp i 
rapportskaparen innehöll ingen riktig patientdata eller några diagram, och var således 
ingen riktig rapport.

Även de användare som hade svårt att visionera runt verktyget erkände dock att de skulle 
kunna ha nytta av verktyget. Nyttorna varierade förvisso från person till person. Alltmedan 
någon såg fram emot att kunna skapa sina egna avancerade rapporter och slippa export-
era data till Excel ville någon annan bara ha snyggare textrapporter. Ett par deltagare 
talade om att de med drill-down-teknik såg sig kunna använda rapportverktyget som en 
analysmiljö.

Den punkt där de flesta hade invändningar var de inbyggda lektionerna. Den allmänna 
åsikten var att texterna var för långa, för svårt formulerade och hade för litet typsnitt. De 
hade behövt granskas ordentligt innan de släpptes ut till användarna. Som koncept 
gillades de dock, vilket de övriga hjälpmodulerna också gjorde; såväl tooltips som manual-
system fick höga betyg, och visionen om att kunna ställa in sin kompetensnivå och därmed 
få anpassad hjälp  hyllades i kommentarerna. Vissa hade dock svårt att föreställa sig hur 
en sådan anpassning skulle kunna fungera i praktiken.

Navigationen, som hade förväntats att uppfattas som trivial, gav blandade åsikter. Precis 
samma sak gäller den egenupplevda kontrollen över verktyget. Vissa användare hade 
kontroll över sin interaktion och navigation, medan andra inte förstod mycket alls. Många 
tillägger dock att det första intrycket var att det hela verkade mycket komplicerat, men att 
den känslan släppte efter bara en liten stund. En användare beskrev det som att det 
snabbt kändes naturligt att våga klicka på de olika länkarna (Edvinsson, 2010). Någon 
annan kallade det hela för ”ett styrt system, men ändå med så pass många valbarheter att 
man upplever att man får styra det som behövs självständigt. Och man får ut det man 
behöver” (Svensson, 2009).

På frågan hur man upplevde systemets utseende var det ingen som uttryckte några 
extrema åsikter. I princip  samtliga deltagare angav något av de mer neutrala svars-
alternativen, dock med en klar förskjutning åt det positiva hållet. De allra flesta ansåg 
också att rapportverktyget är genomtänkt. Här existerade endast enstaka undantagsfall, 
som inte alls kunde förstå poängen med att lägga ner så mycket jobb  på ett rapport-
verktyg. Konkreta förslag från dessa användare var att bara ändra färgen på kurvorna i 
deras befintliga rapporter, så att de blev tydligare i svartvita utskrifter. Dessa deltagare 
uttryckte inget som helst intresse av att utveckla nya rapporter eller analysera data, och 
har förmodligen inte heller en yrkesroll där det krävs av dem. För dem skulle situationen 
snarast försämras genom att införa ett helt nytt verktyg, då rapporterna skulle hamna på 
en ny plats och omgärdas av en massa onödiga steg och för dem oanvändbara verktyg. 
För dem vore det säkerligen enklast att bara låta allting fortsätta vara som det är idag.
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5 Utvärdering av projektet
–––––––––––––––––––––––––––––

I detta kapitel diskuteras resultatet av examensarbetet på ett övergripande plan. För mer 
detaljerade beskrivningar av projektets olika delresultat refereras till kapitel 4, där hela 
arbetet kronologiskt gås igenom.

5.1 Konceptet

Som fastslaget i avsnitt 2.4 är det huvudsakliga syftet med examensarbetet att ta fram en 
interaktionsdesign, eller som det formuleras där; ”lägga en tankemässig grund till en ny 
teknisk komponent som ska underlätta för användare av kvalitetsregister att visualisera 
och analysera registerdata i form av online-rapporter.” Uttryckt i andra ord var målet att 
komma fram till ett förslag på hur man på ett flexibelt sätt ska kunna extrahera data utan 
att behöva använda fördefinierade rapporter. Förslaget skulle vidare vara baserat på de 
faktiska slutanvändarnas behov och önskemål, och i slutändan även utvärderat av 
desamma.

Detta syfte har uppfyllts. Även om många detaljer bör återföras till ritbordet är det tydligt att 
det finns utrymme för att inkorporera ett helt nytt sätt att tänka runt och att arbeta med 
utdata i de existerande kvalitetsregistrens miljö. Arbetet har dessutom visat upp  hur en 
sådan integrering skulle kunna se ut och fungera, och det har lyckats belysa att det gamla 
och det nya sättet kan samexistera inom ett och samma system. Det har också ytterligare 
bekräftats hur stora skillnader det finns mellan olika användare, vilket är något oerhört 
viktigt att ha med sig i planeringen inför ett eventuellt fortsatt arbete med projektet; 
användare med enklare behov vill och behöver kunna fortsätta att arbeta på samma sätt 
som idag, samtidigt som man erbjuder helt nya möjligheter för de mer avancerade 
användarna.

5.2 Prototypen

Ett annat syfte med projektet, som egentligen snarare kan ses som ett medel för att uppnå 
huvudsyftet, var att ta fram en prototyp. Tanken var att man med denna på ett tydligt sätt 
kunde illustrera det framarbetade konceptet, för såväl användare som utvecklare. Bortsett 
från detta konstaterande fanns inga egentliga krav på prototypen. Under arbetets gång 
resonerades att ju mer som hanns med desto bättre illustration av visionen skulle kunna 
förmedlas.

Detta ledde tyvärr till att arbetet med att ta fram prototypen ibland fastnade på lite väl hög 
detaljnivå; istället för att fokusera på att komma framåt och bibehålla fågelperspektivet var 
det lätt att gräva ner sig i att försöka åstadkomma pixelperfektion i någon grafisk meny 
eller liknande detalj. Prototypens första prioritet var naturligtvis att resonera runt arbets-
flödet och processen vid att skapa en helt ny rapport –"vilket det förvisso också var, det 
ena utesluter inte det andra –"medan grafik och dynamik mer borde hamnat i kategorin 
”snygg förpackning” och snudd på klassas som ovidkommande. Man kan säga att 
prototyparbetet obemärkt gled över till utvecklingsarbete, vilket det aldrig var fråga om.

Att hitta en bra rapportgenereringsmotor och göra någon form av funktionstest på denna 
ingick också i listan över projektets syften. Avsikten var att säkerställa att rätt grundbult 

57



fanns tillgänglig, utan vilken projektet –"oavsett om man avser examensarbetet eller en 
eventuell fortsättning på detsamma –"hade behövt anta en helt annan karaktär. Hade en 
färdig motor saknats skulle den största delen av komponentens utveckling behöva bestå i 
att programmera statistisk logik samt funktionalitet för att rita diagram. Lyckligtvis hittades 
JasperReports, vilken enkelt kunde pluggas in i prototypen och möjliggöra att ett par riktiga 
rapporter faktiskt kunde visas. Att integrera JasperReports i OQRR, och vidare att inte-
grera OQRR i något av UCR:s kvalitetsregister, var en operation som kunde genomföras 
utan svårigheter, vilket dessutom kunde visas genom att prototypen byggdes in ovanpå 
det befintliga kvalitetsregistret SeniorAlert. Även detta var ett viktigt mål som därmed 
kunde anses vara genomfört.

Sammanfattningsvis kan man slå fast att målet att skapa en prototyp uppnåddes. Det kan 
naturligtvis diskuteras hur prioriteringarna inom denna borde ha sett ut. Det lades till 
exempel ned ett visst mått av arbete på grafiken; detta ledde till att ett par av de 
utvärderande användarna upplevde verktyget som snyggt och behagligt. Visserligen kan 
detta tyckas vara mindre viktigt när det gäller ett stödverktyg att användas inom en 
yrkesverksamhet, men å andra sidan så föregår känslan förnuftet och en bild säger mer än 
tusen ord. Ett snyggt system upplevs av många som bättre. Det lades också mycket tid på 
att bygga in ett flerdimensionellt och lättåtkomligt hjälpsystem direkt i verktyget, vilket fick 
en del användare att beskriva det hela som lättanvänt; även om vissa av funktionerna till 
en början var svårbegripliga kunde användarna lära sig att behärska dem då det fanns 
hjälp  i närheten. Det finns ytterligare exempel på inbyggda finesser som egentligen inte 
alls har med verktygets egentliga uppgift att göra, men som ändå har bidragit till en helhet 
och som eventuellt bidrar till att användarna uppskattar att använda det.

5.3 Sidoeffekter

Utöver de uttalade målen med examensarbetet har projektet resulterat i några andra sido-
effekter. Först och främst har hela arbetet med att utveckla en enkät satt igång tanke-
verksamheten hos UCR, som länge behövt just något liknande. Även om just inte enkäten 
i examensarbetet var byggt på ett återanvändbart sätt så fanns det lärdomar som har 
fungerat som underlag för det kommande enkätprojektet.

Vidare fick prototypens inbyggda hjälpsystem snabbt ett eget liv. Det stora kvalitets-
registret Swedeheart behövde ett nytt system för online-manualer. Koden för OQRR:s 
hjälpsystem plockades ut, försågs med perifer livsuppehållande kod och snurrar idag som 
det av användarna uppskattade systemet HelpMe.
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6 Diskussion
–––––––––––––––––––––––––––––

Examensarbetet har bidragit med ny kunskap inom diverse områden. Genom att praktiskt 
utöva inlärd teori och prova skolboksexempel på verkliga scenarion erhålls lärdom, 
erfarenhet och kunskap om best practice –"eller worst!

6.1 Nyvunnen kunskap

I syfte att ta reda på användarnas behov planerades en ingående analysfas. Ett flertal 
grupper med användare skulle följas över lång tid, och behovsbilden skulle få växa fram i 
lagom takt. Ganska snart stod det klart att denna planering skulle behöva revideras; det 
var svårt att hitta användare som hade tillräcklig insikt i dagens system och dessutom 
hade såväl vilja som tid för att delta i projektet. Därför behövde planen revideras och 
anpassas utifrån den faktiska situationen. Ett fåtal användare som var beredda att ställa 
upp på ett enstaka samtal lokaliserades. Deras kunskap om systemet var varierad, i vissa 
fall snudd på obefintlig. Vidare togs en enkät fram, vilket visade sig vara ett bra sätt att 
samla information från större mängder användare utan att dessa behövde blanda sig in i 
projektet alltför mycket.

Lärdomen från denna del av arbetet är ganska enkel; börja med att inventera vilka 
användare som finns och hur pass mycket de kan involveras, snarare än att först planera 
hur användarna ska användas och vad de ska få ställa upp på. Att inleda i rätt ände hade 
kunnat spara in mycket onödigt vattentrampande i det här projektet, då en ställtid dök upp 
mellan de bägge planeringarna. Olika projekt ser naturligtvis helt olika ut vad gäller till-
gången på användare; inom ett utvecklingsprojekt där det finns en riktig beställare kan 
man möjligen använda den ursprungliga planen och genomföra gruppmöten och grundliga 
workshops, men när initiativet istället kommer från produktägaren kan man tydligen inte ta 
för givet att användarna ska ha ett intresse av att delta.

En uppenbar brist i arbetsgången är att de framtagna pappersprototyperna aldrig ut-
värderades av några användare. Man kan fråga sig varför, och den enkla anledningen är 
att detta inte hade planerats för –" design- och prototypfasen hade inga planer med 
avseende på användare. Att dra igång ett nytt maskineri med användarinvolvering där och 
då hade tagit alltför mycket tid, varför det hoppades över. Med facit i hand hade naturligtvis 
även dessa faser vunnit på att detaljplaneras.

Just tidsbrist och svalt intresse från användare är de två punkter som varit svårast i detta 
examensarbete. Trots detta har målen uppnåtts och syftena har efterlevts.

6.2 Diskutabelt

I ett examensarbete som det här finns naturligtvis mängder med detaljer som hade kunnat 
göras annorlunda. Man kan aldrig vara helt säker på att allting har blivit rätt utfört, och 
vissa detaljer tarvar en extra funderare. Här kommer ett par sådana punkter som kan vara 
intressanta att reflektera över i efterhand.

• I avsnittet som behandlar resultatet av utvärderingen nämns att det finns ett par 
undantag bland användarna, som inte alls gillar tanken på ett nytt rapportverktyg. Dessa 
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individer gör att man inte kan låta bli att resonera lite runt det påstående som för-
medlades under projektets inledande del. I samband med kartläggningen av kvalitets-
registrens användare påstods att man kan dela in användarna i ”superanvändare” och 
”resten”. De förstnämnda är de som har insikt, analyserar data, beställer rapporter och 
driver på en utveckling. De övriga är de som kommer i kontakt med register snarast för 
att det åligger dem inom deras yrkesroll. De har ingen djupare insikt i registren och än 
mindre erfarenhet av rapporter. Faktum är att den information som framkommit i ut-
värderingen inte på något sätt ifrågasätter detta påstående, snarare styrker det. Antingen 
verkar man vara fullt insatt i rapportanvändning och ser sig ha en enorm nytta av ett 
framtida rapportverktyg, eller så är man komplett oinsatt och vet inte vad man ser på 
skärmen. Dikotomin ligger nog närmare sanningen än man först tänker sig, och ett 
sådant här rapportverktyg kanske inte ska behöva vara användbart för alla?

• I informationsinsamlingen användes enkät som medel. En enkät är framför allt intressant 
när man vill kunna dra slutsatser över stora folkmängder. Man vill kunna generalisera 
resultaten. För att göra det behöver man å ena sidan en tillräckligt stor grupp  deltagare 
och å andra sidan behöver denna grupp vara representativ för enkätens population. 
Examensarbetets enkät genomfördes av  84 respondenter. Dessa kom från fyra av 
UCR:s dryga tjugo register. Om populationen kan sägas vara ”Användare av UCR:s 
kvalitetsregister”, vad kan man då använda dessa resultat till? Hur intressanta kan de 
över huvud taget tillåtas vara? Naturligtvis är de inskickade svaren av ett enormt 
intresse. De lämnade kommentarerna är värda sin vikt i guld, och statistiken ger 
åtminstone en fingervisning åt vilket håll åsikterna lutar."Men man ska nog akta sig för att 
dra alltför stora växlar på de statistiska sammanställningarna av enkätens slutna frågor.

• Angående just enkäten finns en hel uppsjö detaljer som borde fått en översyn. Vid en 
långt senare anblick kan man inse att vissa frågor kanske var ledande. När en 
användare, som tidigare aldrig haft anledning att visionera över ett nytt rapportverktyg, 
får frågan ”Tycker Du att det vore bra att kunna anpassa presentationen i en rapport, till 
exempel kunna välja vilken typ av diagram som ska användas?” så är det svårt att före-
ställa vilken typ av  vårdanställd som skulle svara nej. Tanken med sådana här frågor var 
att försöka få igång användarnas fantasi. Man frestas dock att börja misstänka att det 
haft motsatt effekt; genom att leverera färdiga förslag blir användarna lata och låter bli att 
tänka ut något eget. Å andra sidan var de exakt det man var ute efter att få reda på, så 
diskussionen handlar förstås om hur man hade kunnat formulera sig bättre.

• En detalj som gäller enkäter generellt är att förklara för respondenterna att svaren 
kommer att klumpas ihop. I en enkät som innehåller ett antal textfält för kommentarer till 
olika frågor är det poänglöst att läsa svar som ”Se mitt svar på förra frågan” eller ”Jag 
menade egentligen så här på fråga 12...”

• Hur tydligt man än tycker att man formulerat sig finns det alltid människor som 
missuppfattar budskapet. Att förmedla det bakomliggande syftet till en enkät är ett 
solklart exempel på ett fall där detta är viktigt att tänka på. I examensarbetets enkät 
ställdes ett stort antal frågor vars syfte var att undersöka vad användarna generellt anser 
om kvalitetsregister samt tillhörande rapporter. Sådana frågor resulterade väldigt ofta i 
att respondenterna skickade in synpunkter på registerspecifika variabler och andra för 
undersökaren helt irrelevanta detaljer. Att klart och tydligt också berätta vem man är blir 
minst lika viktigt, då denna enkät fick in många svar fyllda med kliniska termer som dels 
inte bidrar till projektet och inte heller är förståeliga för en person utan medicinsk 
utbildning.
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• Huruvida man ska ha ett udda eller jämnt antal svarsalternativ  i en Likert-skala har 
diskuterats tidigare i denna rapport, men det är likväl mycket intressant att nämna på 
nytt. Vid ett udda antal svar är det mittersta ett neutralt sådant, vilket tillåter respondenter 
att låta bli att ta ställning. Har man ett jämnt antal svarsalternativ finns inget neutralt, och 
en respondent måste så att säga välja åt vilket håll man lutar; här kan man slippa det 
mittensvar som oengagerade respondenter ofta lämnar. Men vad händer om personen 
faktiskt inte har någon åsikt i frågan? Då tvingar man fram ett svar som egentligen inte är 
sant. Vilket av de två sätten att ställa upp svarsalternativen man väljer är upp till varje 
enskild enkätkonstruktör, då det faktiskt inte finns något korrekt svar på detta problem. 
Kan man tänka sig att det finns olika typer av frågekategorier som passar bättre eller 
sämre för olika antal svar?

• Huruvida man får fram korrekta svar vid en personlig intervju är förmodligen omöjligt att 
veta. Hur beter sig respondenter vid en intervju? Berättar de sanningen, eller säger de 
bara sådant som de tror att intervjuaren vill höra? En sak är säker; det krävs erfarenhet 
för att bli en bra intervjuare.

6.3 Förslag på vidareutveckling

Det kan vara av intresse att väldigt kortfattat säga något om examensarbetets framtid. Inte 
minst därför att denna framtid i skrivande stund håller på att bli verklighet; projektet OQRR 
kommer att bedrivas som ett prioriterat utvecklingsprojekt på UCR.

I den framtagna prototypen finns ett färdigt skal att börja med, vilket innehåller många små 
finslipade detaljer som det lagts mycket tid på. Återigen ska det tydligt emfaseras att 
prototypen är resultatet från en iteration, där mycket kan behöva förändras och kom-
pletteras. Framför allt behöver hela konceptet runt den så kallade rapportskaparen en 
tydligt utarbetad interaktionsdesign. Att utgå från prototypen skulle dock spara in mycket 
tid, då den dessutom har designats utifrån en gedigen användningsanalys samt ut-
värderats av slutanvändare. Att inte utgå från prototypen, och att heller inte utgå från 
denna rapport, vore rentav dumdristigt då många timmars tankeverksamhet ligger bakom 
och flertalet misstag skulle kunna undvikas. 

Vidare bör man reflektera över ståndpunkten att en produkt som OQRR kanske inte är till 
för alla användare. Dels därför att det finns sådana användare som inte vill bygga 
rapporter, dels därför att det finns sådana som inte kan bygga rapporter och dels därför att 
det finns sådana som nöjer sig med att använda de rapporter som andra byggt. Om man 
förlikar sig med denna ”sanning” kan man höja ambitionsnivån ett pinnhål; då man endast 
bygger ett system för mer avancerade användare kan man även låta systemet självt vara 
ett snäpp  mer avancerat. Med ”avancerat” avses i det här fallet graden av komplexitet som 
man kan bygga in i en rapport; det har ingenting med användbarheten i systemet att göra. 

Även om detta speglar dagens verklighet finns det ingenting som står i vägen för visionen 
att ett mer användarvänligt sätt att administrera befintliga och nya rapporter skulle kunna 
få de mindre avancerade användarna att på sikt inse nyttan i att skapa egna rapporter. Om 
detta projekt i slutändan skapar ett ökat intresse för rapporterna är halva slaget vunnet.
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Bilaga A: Frågeformulär för personlig intervju

Dessa frågor togs fram som ett underlag till de djupintervjuer som genomfördes på 
Uppsala akademiska sjukhus. Intervjuerna tilläts vara relativt fria, och respondenten fick ta 
de sidospår som denne kände var relevant för ämnet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Q1: Vilken är användarens yrke, roll, arbetsuppgift?

Q2: Hur relaterar användarens roll gentemot andra roller inom arbetsplatsen?

Q3: Hur ofta använder användaren systemet i sitt dagliga arbete? Under hur långa tidsperioder?

Q4: Hur vanligt är det att nya användare ska lära sig systemet?

Q5: Vad har användaren för datorvana? Har användaren fått någon särskild utbildning för systemet?

Q6: Har användaren (eller finns användare med) något annat hinder, exempelvis språkliga barriärer 
eller andra speciella krav?

Q7: Vad finns för hjälp att tillgå när något krånglar eller är oklart? Finns någon inbyggd hjälp eller 
annan dokumentation?

Q8: Hur skulle användaren beskriva sitt subjektiva mål med systemet?

Q9: Låt användaren beskriva sin bild av systemet, i termer av
- vad systemet innehåller.
- vad systemet är bra för.
- varför systemet används.
- om användaren använder hela systemet, eller om det finns delar som aldrig används.
- om det finns delar av systemet som användaren inte alls förstår.

Q10: Vad är bra med systemet?

Q11: Vad är dåligt/mindre bra med systemet?

Q12: Vilka rapporter beställs genom systemet idag? Varför dessa? Är det några rapporter  som inte 
finns tillgängliga som användaren skulle vilja kunna beställa?

Q13: Finns det situationer där en rapport (enkel eller mer komplex) skulle kunna underlätta det 
dagliga arbetet, men där rapportering idag inte alls är tillgänglig?

Q14: Litar användaren på systemet? Känns uppgifterna som kommer ut pålitliga?

Q15: Använder systemet en terminologi som användaren förstår?

Q16: Vad skulle finnas med på en önskelista för ett framtida rapporteringsverktyg?
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Q17: Vad vill användaren få ut av systemet? (Vilka rapporter skulle vara intressanta?)

Q18: Finns någon ytterligare funktionalitet som skulle vara intressant i och med ett framtida 
rapporteringsverktyg?

Q19: Vad anser användaren om designen på hemsidan just nu? I stort? Avseende just bara 
rapportdelen? Är den tydlig? Lättförstådd? Effektiv?

- Avseende användandet av symboler?
- Avseende texten. Storlek? Typsnitt?
- Avseende färgerna?

Q20: Hur fungerar navigeringen inom systemet? Förstår man var man befinner sig och vart man 
kan ta sig?

Q21: Hur fungerar interaktionen med systemet? Inmatning av data? Olika meddelanden från 
systemet?

Q22: Finns möjlighet att backa och rätta till misstag när sådana uppstår?

Q23: Säger systemet ifrån om man råkar göra något misstag? Finns möjlighet att spara felaktiga 
data?

Q24: Händer det någon gång att användaren behöver göra något som denne inte har behörighet till? 

Q25: Finns all information som behövs för arbetet på skärmen? Vad behövs för att utföra uppgiften?

Q26: Beskriv i enkla termer hur processen att skapa en rapport ser ut idag.

Q27: Hur borde en sådan process se ut? Hur skulle användaren önska att den såg ut?

Q28: Hur vill användaren få ut rapporterna? Tabeller direkt på webben? Bildfiler? Excel-blad? 
PDF-fil?

Q29: Vad har användaren för erfarenhet samt förståelse för statistiska diagram/tabeller?

Q30: Vill man kunna spara rapporterna för längre bruk, eller behöver man bara snabba svar som 
beslutsstöd?
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Bilaga B: Missiv användarstudiens enkät

Detta missiv skickades ut via e-post till användarna av registret SEPHIA. Missivet 
anpassades lite med avseende på vilket register användarna tillhörde. Utöver denna text 
inleddes enkäten med ett textblock som mer i detalj förklarade enkätens syfte samt 
tillhörande instruktioner (se bilaga C).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hejsan!

Mitt namn är Staffan Wennberg, och jag arbetar för Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR). 
Mitt nuvarande uppdrag går i korta ordalag ut på att försöka hitta en ny, mer tillgänglig design på 
rapporteringsdelen av den plattform som våra kvalitetsregister – bl.a. SEPHIA – bygger på. Tanken 
är att utveckla denna design med användarnas önskemål och åsikter i fokus, varför jag nu behöver 
Din hjälp!

I syfte att komma åt användarnas tankar och idéer har jag utformat en webbenkät, och det vore 
mycket värdefullt för mig om just Du ville genomföra den.

Enkäten tar ungefär 15 minuter att genomföra, och finns tillgänglig direkt på webben. All insamlad 
data behandlas anonymt för den som så önskar. Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis 
frivilligt, men för undersökningens kvalitet är det önskvärt att alla som får enkäten besvarar den.

Värt att nämna är att enkäten har en begränsad livslängd; efter 30 minuters inaktivitet försvinner 
alla inmatade svar utan förvarning. Se därför till att ha tid att genomföra hela enkäten på en och 
samma gång.

Enkäten hittas på https://www.reg.ucr.uu.se/survey/
Användarnamn: ********
Lösenord: ********

Hoppas ni vill ta er tid att medverka!

Tack på förhand,
Staffan Wennberg, UCR

––––––––––––––– 
Staffan Wennberg
Uppsala Kliniska Forskningscentrum, http://www.ucr.uu.se
E-post: staffan.wennberg@ucr.uu.se
Telefon: ****-** ** **
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Bilaga C: Användarstudiens enkät

Detta är den enkät som användes ut under användar- och användningsstudien. Eftersom 
den administrerades som en online-enkät finns ett antal skärmdumpar i bilaga D. 

Enkäten var uppdelad på ett antal olika sidor; var sidbrytningarna ligger har markerats i 
texten. Då svaren inte var särskilt utformade efter frågan (till exempel i alla Likert-skalorna) 
har dessa för förståelsens skull skrivits ut inom [hakparenteser].
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Till Dig som använder något av UCR:s (Uppsala kliniska forskningscentrum) kvalitetsregister!

Bakgrund

Användningen av kvalitetsregister ökar för varje år, och är en bidragande faktor till att förbättra 
vården på många olika sätt. Att ta fram rapporter baserade på data ur ett kvalitetsregister kan ligga 
som en bra grund till bättre vårdkvalitet för den enskilde patienten och samtidigt ge insyn för en 
vårdinstans i hur väl denna förhåller sig gentemot fastlagda nationella riktlinjer.

Förhoppningen är att vi genom denna enkät ska kunna bredda förståelsen för de olika användarnas 
attityd gentemot kvalitetsregistren samt få en bild av era behov och önskemål, och i slutändan nå 
fram till ett system som kan förenkla och förbättra arbetssituationen för många användare.

Instruktioner

Undersökningen består av 12 frågesidor, och tar ungefär femton minuter att genomföra. Observera 
att alla Dina svar går förlorade om Du stänger webbläsarens fönster innan enkäten är inskickad. 
Svaren lagras först i samband med att Du trycker på den avslutande knappen på undersökningens 
sista sida.

Under pågående undersökning kan Du när som helst backa och ändra tidigare svar, utan att några 
senare inmatningar går förlorade.

Enkäten har en begränsad livslängd; efter 30 minuters inaktivitet försvinner alla inmatade svar utan 
förvarning. Det går att göra klart enkäten, men inga svar kommer att registreras. Se därför till att 
ha tid att genomföra hela enkäten på en och samma gång!

Det är angeläget att Du försöker svara så fullständigt som möjligt på frågorna. I de fall då Du har 
några extra kommentarer angående en fråga eller inte är säker på att Du förstått en frågeställning 
korrekt kan Du använda fältet för kommentarer som finns på många av frågorna. All sådan extra 
information är av oerhörd nytta för undersökningen. 

Om Du har erfarenhet från flera olika register, och åsikterna skiljer sig från ett register till ett annat, 
vore det tacksamt om Du även ville förklara dessa skillnader i ovan nämnda kommentarfält.

Vi ber om att Du ska ha besvarat denna enkät senast den 29 maj 2009.
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Behandling och konfidentialitet

Dina svar kommer automatiskt att lagras i en databas hos Uppsala kliniska forskningscentrum och 
behandlas konfidentiellt. Informationen kommer att behandlas statistiskt och ligga till grund för 
framtida utvecklingsarbete, men så länge Du inte ger ditt direkta medgivande kommer svaren aldrig 
att kopplas ihop med just Dig.

Om Du har några problem med frågorna eller vill veta mer, kontakta gärna Staffan Wennberg, 
undersökningsansvarig. Se kontaktuppgifter nedan.

Tack på förhand för din medverkan!

Uppsala, mars 2009

Staffan Wennberg
Undersökningsansvarig
Telefon: ****-** ** **
E-post: staffan.wennberg@ucr.uu.se

 Bilaga C: Användarstudiens enkät
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Sektion 1 – Användarens bakgrund

1. På vilket sjukhus/vilken vårdinstans jobbar Du? [öppen fråga]

2. Vilket/vilka kvalitetsregister använder Du i Ditt arbete? [checkboxar för de olika registren]

3. Vilken är Din ålder?
a. 18-30 år
b. 31-45 år
c. 46-60 år
d. 61 år eller äldre

4. Vilket är Ditt yrke? [öppen fråga]

5. Vilken är Din roll i användandet av kvalitetsregister?
a. Lokalkoordinator
b. Landskoordinator
c. Lokal användare
d. Annan, nämligen: ____________
e. Vet ej

6. Hur bra tycker Du att Du är på att använda datorer?
a. Inte alls bra
b. Mindre bra
c. Bra
d. Ganska bra
e. Mycket bra

7. Vad har Du generellt för erfarenhet av att studera och tolka statistiska tabeller och diagram?
a. Inte alls
b. Liten erfarenhet
c. Medelstor erfarenhet
d. Stor erfarenhet

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

 Bilaga C: Användarstudiens enkät
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Sektion 2 – Att ta fram rapporter

8. Kvalitetsregistren används via en webbsida, både när man matar in nya data för patienter 
och när man tar fram rapporter baserade på dessa data. Med uttrycket ”ta fram rapport” 
menar i denna undersökning att genom webbsystemet skapa en rapport som visas direkt (i 
kontrast till att beställa en rapport som manuellt tas fram av utvecklarna på UCR.) 

 Olika användare använder systemet för att ta fram rapporter i olika stor utsträckning. 

Hur ofta tar Du fram en rapport genom registersystemet?
a. Dagligen
b. Någon eller några gånger i veckan
c. Någon eller några gånger i månaden
d. Någon eller några gånger i halvåret
e. Någon eller några gånger om året
f. Mer sällan/aldrig

9. Hur enkelt tycker Du det är att ta fram en rapport?
a. Lätt och smidigt.
b. Relativt enkelt, eventuellt efter lite krångel.
c. Inte särskilt lätt. Behöver ofta fråga någon om hjälp.
d. Klarar inte alls av att ta fram rapporter på egen hand.

10. Litar Du på att den information som kommer ut i en rapport stämmer överens med vad som 
matades in från början?

a. Ja
b. Nej
c. Vet inte
d. Har aldrig tänkt på det

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Sektion 3 - Praktiskt användning av rapporter

11. Nedan följer några påståenden som handlar om hur man använder sig av rapporter. 

 Markera för varje påstående om Du tycker att det är helt sant, mer sant är falskt, mer falskt 
 än sant, helt falskt eller om Du inte alls vet. Markera ett alternativ på varje rad. 
 [ Helt sant | Mer sant än falskt | Mer falskt än sant | Helt falskt | Vet ej ]

 Använd gärna fältet för kommentarer längst ner för att ge ytterligare information. 

a. Jag tar fram rapporter som beslutsstöd i mitt arbete.
b. Alla rapporter som jag behöver i mitt arbete går att ta fram direkt genom systemets 

webbsida.
c. Jag vill kunna få ut rapporten direkt på webben.
d. Jag vill kunna få ut rapporten som en Pdf-presentation.
e. Jag vill kunna få ut rapporten som en PowerPoint-presentation.
f. Jag vill kunna få ut rapporten som ett Excel-blad.
g. Jag vill kunna ”klippa ut” grafer och diagram ur rapporterna, och exportera dessa 

som fristående bildfiler.
h. Kommentar: _______________

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Sektion 4 - Rapporternas innehåll

12. Nedan följer några påståenden som handlar om hur man uppfattar rapporter. 

 Markera för varje påstående om Du tycker att det är helt sant, mer sant än falskt, mer falskt 
 än sant, helt falskt eller om Du alls inte vet. Markera ett alternativ på varje rad. 
 [ Helt sant | Mer sant än falskt | Mer falskt än sant | Helt falskt | Vet ej ]

 Använd gärna fältet för kommentarer längst ner för att ge ytterligare information. 
 

a. Rapporterna tillför något till mitt arbete..
b. Innehållet i rapporternas diagram är lätt att förstå.
c. Diagrammen i rapporterna har ett tydligt och lättläst utseende.
d. Rapporterna innehåller all den information jag behöver.
e. Rapporterna tar för lång tid att ta fram.
f. Kommentar: _______________

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Sektion 5 - Hur rapporterna uppfattas idag

13. Finns det någon rapport som Du skulle vilja kunna ta fram direkt i systemet, men som idag 
inte finns tillgänglig? [ Ja | Nej | Vet inte ]

13.b. Om Du svarade Ja på frågan ovan, vilken eller vilka typer av rapporter skulle det 
då vara? [öppen fråga]

14. Tycker Du att själva framtagandet av rapporterna via webbsidan fungerar på ett bra och 
genomtänkt sätt? [ Ja | Nej | Vet inte ]

14.b. Hur skulle Du, om Du fick bestämma, vilja att framtagandet av rapporter via 
webbsidan skulle gå till? [öppen fråga]

15. Personer är olika bra på att tolka olika sorters tabeller och diagram, och information kan 
presenteras på många olika sätt. Exempel på detta är tårtbitsdiagram, stapeldiagram, kurvor, 
ren text etc.

Skulle Du vilja kunna anpassa rapporterna mer, t ex välja vilken sorts diagram ett resultat 
ska presenteras som? [ Ja | Nej | Vet inte ]

15.b. Om Du svarade Ja på ovanstående fråga, hur skulle Du vilja kunna anpassa 
rapporterna? [öppen fråga]

16. Vilka olika sorters presentationsmetoder/diagram skulle Du tycka vore bra att använda i en 
rapport? [öppen fråga]

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Sektion 6 - Kontroll

17. Nedan följer några påståenden om kvalitetsregistren och dess webbsida. 

 Markera för varje påstående om Du tycker att det är helt sant, mer sant än falskt, mer falskt 
 än sant, helt falskt eller om Du alls inte vet. Markera ett alternativ på varje rad.
 [ Helt sant | Mer sant än falskt | Mer falskt än sant | Helt falskt | Vet ej ]

 Använd gärna fältet för kommentarer längst ner för att ge ytterligare information.

a. Det var enkelt att lära sig hur man tar fram en rapport i systemet.
b. Jag känner att jag har kontroll över vad jag gör när jag tar fram en rapport.
c. Ibland stöter jag på problem när jag tar fram en rapport.
d. Jag vet hur jag ska lösa de problem jag stöter på när jag tar fram en rapport.
e. Systemet är så lättförstått att jag förstår och minns från gång till gång hur det ska 

användas.
f. Arbetet med att ta fram rapporter utförs ofta under stress.
g. Kommentar: _______________

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Sektion 7 - Stöd och hjälp

18. Nedan följer några påståenden som handlar om problem, hjälp och stöd vid framtagande av 
rapporter. 

 Markera för varje påstående om Du tycker att det är helt sant, mer sant än falskt, mer falskt 
 än sant, helt falskt eller om Du alls inte vet. Markera ett alternativ på varje rad.
 [ Helt sant | Mer sant än falskt | Mer falskt än sant | Helt falskt | Vet ej ]

 Använd gärna fältet för kommentarer längst ner för att ge ytterligare information.

a. Hjälptexterna som finns i systemet är lättförstådda.
b. Hjälptexter finns till alla delar av systemet som behöver förklaras.
c. Om något går fel eller jag inte vet hur jag ska göra, så finns det någon på min 

arbetsplats att fråga om hjälp.
d. Om något går fel eller jag inte vet hur jag ska göra, så finns det dokumentation att 

läsa.
e. Om jag upptäcker att något blev felinmatat vid framtagandet av rapporten så tillåter 

systemet att man backar och gör om.
f. Systemet brukar alltid fungera.
g. Det finns möjlighet att enkelt ge feedback på systemet till utvecklarna eller UCR.
h. Jag har synpunkter på hur systemet skulle kunna förbättras.
i. Systemet känns tillförlitligt, på så sätt att jag tror att informationen som matas in 

lagras och bibehålls korrekt.
j. Kommentar: _______________

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Sektion 8 - Webbsidans design

19. Nedan följer några påståenden om utformningen av den webbsida via vilken man använder 
kvalitetsregistren. 

 Markera för varje påstående om Du tycker att det är helt sant, mer sant än falskt, mer falskt 
 än sant, helt falskt eller om Du alls inte vet. Markera ett alternativ på varje rad.
 [ Helt sant | Mer sant än falskt | Mer falskt än sant | Helt falskt | Vet ej ]

 Använd gärna fältet för kommentarer längst ner för att ge ytterligare information.

a. Designen på kvalitetsregistrens webbsida är enkel att förstå.
b. Designen på kvalitetsregistrens webbsida är översiktlig.
c. Det är lätt att ta sig runt mellan olika delar av systemet.
d. De olika menyerna och menyalternativen har tydliga och lättförstådda namn.
e. Det finns alltid en tydlig överblick av vilken sida i systemet man befinner sig på.
f. Symbolerna som används på kvalitetsregistrens webbsida är lättförstådda.
g. Designen på webbsidan är konsekvent över alla dess olika delar.
h. All information som presenteras på webbsidan är nödvändig och relevant.
i. Designen av webbsidan är snygg.
j. Kommentar: _______________

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Sektion 9 - Språk och terminologi

20. Nedan följer några påståenden om kvalitetsregistrens språk och terminologi. 

 Markera för varje påstående om Du tycker att det är helt sant, mer sant än falskt, mer falskt 
 än sant, helt falskt eller om Du alls inte vet. Markera ett alternativ på varje rad.
 [ Helt sant | Mer sant än falskt | Mer falskt än sant | Helt falskt | Vet ej ]

 Använd gärna fältet för kommentarer längst ner för att ge ytterligare information.

a. Det allmänna språket som används på webbsidan är lättförstått för mig. 
b. Alla användare (som jag känner till) av systemet klarar av att förstå språket som 

används på webbsidan.
c. Den medicinska terminologin som används på webbsidan stämmer överens med den 

terminologi som i övrigt används inom min verksamhet.
d. Det förekommer att samma begrepp har olika namn på olika ställen på webbsidan.
e. Jag behärskar det svenska språket flytande.
f. Kommentar: _______________

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Sektion 10 - Attityd gentemot kvalitetsregister

21. Nedan följer några påståenden om arbetet med kvalitetsregister samt tillhörande rapporter. 

 Markera för varje påstående om Du håller med eller inte. Markera ett alternativ på varje rad. 
 [ Ja | Nej ]

a. Jag förstår hur kvalitetsregister kan förbättra vården.
b. Jag anser att det är viktigt att all data fylls i korrekt.
c. Kvalitetsregisterna stjäl dyrbar tid från mina övriga arbetsuppgifter.
d. Användning av kvalitetsregister är ett tidsödande extramoment.
e.  Att behöva använda kvalitetsregister ökar på min stress.
f. Jag använder kvalitetsregister bara för att min chef säger att jag måste.
g. Om jag fick bestämma skulle inte kvalitetsregister användas.

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Sektion 11 - Åsikter och visioner

Till nedanstående frågor har Du möjlighet att uttrycka dina åsikter om systemet som det ser ut idag. 
Alla synpunkter är av intresse på samtliga frågor. Det kan handla om vad som helst, oavsett 
detaljnivå.
Tänk gärna efter en extra gång för att komma på hur Du egentligen upplever systemet

22. Vad tycker Du är bra med systemet som det ser ut idag? [öppen fråga]

23. Vad tycker Du är dåligt med systemet som det ser ut idag? [öppen fråga]

24. Vad tycker Du är bra med sättet man tar fram rapporter på idag? [öppen fråga]

25. Vad tycker Du är dåligt med sättet man tar fram rapporter på idag? [öppen fråga]

26. Här ges Du möjligheten att visionera fritt. Vad skulle kunna göras bättre med rapporterna? 
Tänk igenom en rapports alla aspekter. Hur tas den fram? Vad innehåller den? Är den 
tillräckligt tydlig? Är designen bra? Tar det för lång tid att ta fram den? Är något moment 
eller någon del onödig? Alla åsikter är värdefulla. [öppen fråga]

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Sektion 12 - Avslutning

27. Denna avslutande information är frivillig att fylla i. Genom att fylla i uppgifterna ger Du 
Ditt samtycke till att vi eventuellt kontaktar Dig via e-post. Detta kan vara av oerhörd nytta 
för oss, då vi kan behöva få förtydligande av givna svar och/eller ställa följdfrågor. 
Observera att även om Du skulle bli kontaktad på detta sätt så kommer Dina svar i slutändan 
att avidentifieras och fogas till en större statistisk sammanställning.

a. Namn: ________________
b. E-post: ________________

Genom att klicka på ”Avsluta enkät” nedan avslutas enkäten och dina svar skickas till UCR. 
Var vänlig stäng inte fönstret förrän Du får ett meddelande om att överföringen är klar.

------------------------ SIDBRYTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Tack för din medverkan!

Dina svar har lagrats i UCR:s databas, och det går nu bra att stänga webbläsarens fönster.
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Bilaga D: Screenshots från användarstudiens enkät

Här följer ett fåtal bilder från webbenkäten som framställdes under förundersökningen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

" Figur 7: Enkätens inloggningssida

  

Figur 8: En fördel med  
webbenkäter är möjligheten

 att använda interaktiva element, till 
exempel den här förloppsindikatorn
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"
" Figur 9: En frågesida i enkäten
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Bilaga E: Resultat från användarstudiens enkät

Här följer en sammanställning över samtliga inlämnade svar från enkäten ”Användarenkät 
–!UCR:s kvalitetsregister”. Den är baserad på 82 respondenters svar.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Vilken är Din ålder?2. Vilken är Din ålder?

18-30 år 2

31-45 år 35

46-60 år 41

61 år eller äldre 4

Totalt 82

3. Vilket är Ditt yrke?3. Vilket är Ditt yrke?

Sjuksköterska/sjukskötare 45

Läkare 17

Läkarsekreterare 7

Undersköterska 4

Vårdutvecklare 2

Vårdcontroller 1

Överläkare 1

Röntgensjuksköterska 1

Administratör 1

MAS 1

Utvecklingsledare 1

Klinisk lektor 1

Totalt 82

4. Vilken är din roll i användandet av kvalitetsregister?4. Vilken är din roll i användandet av kvalitetsregister?

Lokalkoordinator 40

Landskoordinator 4

Lokal användare 22

Annan 16

Vet ej 0

Totalt 82
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4 b. Om ”Annan”:4 b. Om ”Annan”:

Registrerare 3

Regional koordinator 2

Koordinator på landstingsnivå 1

Ingår i AU och styrgrupp 1

Ansvarig på avdnivå, matar in data 2

Riks-HIA-ansvarig på avdelning 1

Riks-HIA-ansvarig sjuksköterska 1

Riks-HIA-ansvarig 1

Verksamhetsplanering 1

Informatör ang. Riks-HIA, QUICC 1

Ischmesketionsansvarig överläkare 1

Forskare 1

Totalt 16

5. Hur bra tycker du att du är på att använda datorer?5. Hur bra tycker du att du är på att använda datorer?

Inte alls bra 0

Mindre bra 4

Bra 18

Ganska bra 40

Mycket bra 20

Totalt 82

6. Vad har du generellt för erfarenhet av att tolka statistiska tabeller och diagram?6. Vad har du generellt för erfarenhet av att tolka statistiska tabeller och diagram?

Inte alls 3

Liten erfarenhet 34

Medelstor erfarenhet 32

Stor erfarenhet 13

Totalt 82
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7. Vilket/vilka kvalitetsregister använder du i ditt arbete?7. Vilket/vilka kvalitetsregister använder du i ditt arbete?

Riks-HIA 59

SEPHIA 33

SCAAR 21

Rikssvikt 13

SeniorAlert 11

SwedeHeart 6

Auricula 5

GUCH 1

Riks-KOL 1

SITS 1

SPAHR 1

8. Hur ofta tar du fram en rapport i registret?8. Hur ofta tar du fram en rapport i registret?

Dagligen 0

Någon eller några gånger i veckan 14

Någon eller några gånger i månaden 26

Någon eller några gånger i halvåret 23

Någon eller några gånger om året 13

Mer sällan/aldrig 6

Totalt 82

9. Hur enkelt tycker du att det är att ta fram en rapport?9. Hur enkelt tycker du att det är att ta fram en rapport?

Lätt och smidigt. 13

Relativt enkelt, eventuellt efter lite krångel. 56

Inte särskilt lätt. Behöver ofta fråga någon om hjälp. 9

Klarar inte alls av att ta fram rapporter på egen hand. 4

Totalt 82
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10. Litar du på att den information som kommer ut i en rapport stämmer överens med vad 
som matades in från början?
10. Litar du på att den information som kommer ut i en rapport stämmer överens med vad 
som matades in från början?

Ja 53

Nej 10

Vet inte 15

Har aldrig tänkt på det 4

Totalt 82

11 a. Jag tar fram rapporter som beslutsstöd i mitt arbete.11 a. Jag tar fram rapporter som beslutsstöd i mitt arbete.

Helt sant 25

Mer sant än falskt 29

Mer falskt än sant 12

Helt falskt 11

Vet inte 5

Totalt 82

11 b. Alla rapporter som jag behöver i mitt arbete går att ta fram direkt genom systemets 
webbsida.
11 b. Alla rapporter som jag behöver i mitt arbete går att ta fram direkt genom systemets 
webbsida.

Helt sant 3

Mer sant än falskt 30

Mer falskt än sant 20

Helt falskt 15

Vet inte 14

Totalt 82

11 c. Jag vill kunna få ut rapporten direkt på webben.11 c. Jag vill kunna få ut rapporten direkt på webben.

Helt sant 56

Mer sant än falskt 12

Mer falskt än sant 4

Helt falskt 1

Vet inte 9

Totalt 82
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11 d. Jag vill kunna få ut rapporten som en PDF-presentation.11 d. Jag vill kunna få ut rapporten som en PDF-presentation.

Helt sant 35

Mer sant än falskt 19

Mer falskt än sant 12

Helt falskt 3

Vet inte 13

Totalt 82

11 e. Jag vill kunna få ut rapporten som en PowerPoint-presentation.11 e. Jag vill kunna få ut rapporten som en PowerPoint-presentation.

Helt sant 52

Mer sant än falskt 12

Mer falskt än sant 3

Helt falskt 3

Vet inte 12

Totalt 82

11 f. Jag vill kunna få ut rapporten som ett Excel-blad.11 f. Jag vill kunna få ut rapporten som ett Excel-blad.

Helt sant 34

Mer sant än falskt 17

Mer falskt än sant 10

Helt falskt 7

Vet inte 14

Totalt 82

11 g. Jag vill kunna ”klippa ut” grafer och diagram, och exportera dessa som fristående 
bildfiler.
11 g. Jag vill kunna ”klippa ut” grafer och diagram, och exportera dessa som fristående 
bildfiler.

Helt sant 49

Mer sant än falskt 9

Mer falskt än sant 5

Helt falskt 3

Vet inte 16

Totalt 82
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11 h. Kommentarer till fråga 11

Beroende på vem som ska ta del av rapporten kan man vilja ha olika altenativ till presentation.

Rapporter i senior Alert är relativt nya. Litar inte helt på dem i nuläget  Har upptäckt felaktigheter/feldat  (uppkomna 
trycksår under vårdtiden)

Vi har egna variabler och dessa får jag inte ut utan måste själv ta fram ur exell

Alla alternativ borde finnas

Vill gärna ha rapporter som jämför mitt sjukhus med riksvärden

Bild och tabellhanteringen i RIKSHIA är inte optimal, särskilt inte när material ska exporteras till en presentation.

Behöver ta ut rapporter för statistik till beställarna

Fråga b. De egna parametrar som vi lagt in kan vi endast få som en excelfil och ej som färdiga rapporter. Synd!

För lite feedback från ansvariga vilket innebär att rapporter efterfrågas för sällan och därför inte sprids vidare för 
delgivande och uppmuntran till medarbetarna.

Det finns två typer av rapporter. Det är diagram och excelfil. Diagrammet i detta programmet är inte användbara för 
oss. Däremot kan vi ta fram grafer från excel.

Bra med PowerPoint för att visa medarbetare

vill få ut färdiga rapporter, lätta att förstå, lätta att använda

Nyss börjat med SEPHIA så jag har inte provat att dra ut rapporter mer än någon enstaka test

Har oftast inte tid att intressera mig för rapporterna

I och med att jag inte tar ut rapporter så kan jag inte svara på dessa frågor.

Tar aldrig ut rapporter, skriver endast in i RIKS-HIA de uppgifter som läkarna fyllt i på papper

Ser fram emot en informationsfilm inom detta område.

12 a. Rapporterna tillför något till mitt arbete.12 a. Rapporterna tillför något till mitt arbete.

Helt sant 40

Mer sant än falskt 35

Mer falskt än sant 1

Helt falskt 0

Vet inte 6

Totalt 82
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12 b. Innehållet i rapporternas diagram är lätt att förstå.12 b. Innehållet i rapporternas diagram är lätt att förstå.

Helt sant 14

Mer sant än falskt 42

Mer falskt än sant 19

Helt falskt 1

Vet inte 6

Totalt 82

12 c. Diagrammen i rapporterna har ett tydligt och lättläst utseende.12 c. Diagrammen i rapporterna har ett tydligt och lättläst utseende.

Helt sant 11

Mer sant än falskt 41

Mer falskt än sant 18

Helt falskt 6

Vet inte 6

Totalt 82

12 d. Rapporterna innehåller all den information jag behöver.12 d. Rapporterna innehåller all den information jag behöver.

Helt sant 3

Mer sant än falskt 34

Mer falskt än sant 25

Helt falskt 7

Vet inte 13

Totalt 82

12 e. Rapporterna tar för lång tid att ta fram.12 e. Rapporterna tar för lång tid att ta fram.

Helt sant 6

Mer sant än falskt 28

Mer falskt än sant 33

Helt falskt 8

Vet inte 7

Totalt 82
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12 f. Kommentarer till fråga 12

Rapportdelen ännu mycket underutvecklad. Stort behov av ett kraftfullt statistikverktyg snarare än att fortsätta att 
utveckla enstaka rapporter.

Graferna är svårlästa, dessutom kan jag inte se vilka 10-tal patienter som är "utmärkta" med krysset

Önskvärt med större likhet i rapportfunktioner i de olika kvalitetsregistren. RiksSvikt har sämre rapportfunktion än 
övriga av de jag använder.

Kan bero på min begränsade kunskap om att ta fram rapporter

Ibland får man ut olika siffror beroende på olika sätt att söka och det är svårt att veta vad som är mest "sant"

Nybörjare i registret så jag vet inte

borde vara enklare att välja vilka parametrar som skall ingå

Alla grafer är inte så enkla. Ofta vill man vända på x och y axel men det går inte

Tar inte fram rapporter.

Används ej av mig.

13. Finns det någon rapport som du skulle vilja kunna ta fram direkt i systemet, men som 
idag inte finns tillgänglig?
13. Finns det någon rapport som du skulle vilja kunna ta fram direkt i systemet, men som 
idag inte finns tillgänglig?

Ja 31

Nej 5

Vet inte 46

Totalt 82

13 b. Om du svarade Ja på frågan ovan, vilken eller vilka typer av rapporter skulle det då 
vara?

Linjediagram över tid. Det saknas också diagram på vissa variabler men det är förmodligen på väg och tar lång tid. 
Men det viktigaste är att den som programmerar har statistisk grundkompetens. Ex. inte räknar andel på andel på 
andel

Kunna skräddarsy lite utifrån aktuella behov just nu.

Jag vill ha på länsnivå, sjukvårdsområde, sluten vård, primärvård och kommun. Dessutom vill jag ha åldergrupper 
och kön. Jag vill kunna dela upp åtgärderna efter risk. Nu är alla åtgärder blandade. T ex vill jag kanske ta reda på 
höftskyddsbyxors användande och effekt genom kvalitetsregistret.

Individ baserade rapporter t.ex. fall och vikt

Kunna ta ut rapport i olika "Vårdnivåer". Avd-klinik-sjukhus-sjukvårdsområde

Korstabulering med t ex operatör genomlysningstid och punktionsställe.

Större möjligheter till korstabellering. Möjligheter till exklusioner av vissa grupper t.ex tidigare bypassade etc.

Olika cross-tabuleringar

grafisk diagram om DES-BMS användning. standard rapport med bara kvalitetsparametrar

Mest använda åtgärder inom ett område. Kunna lägga ihop olika enheter och få ut ett sammanlagt resultat. alla i ett 
kommungeografiskt område, alla som har hemtjänst etc.
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13 b. Om du svarade Ja på frågan ovan, vilken eller vilka typer av rapporter skulle det då 
vara?

Ffa i SCAAR fler valbara variabler samtidigt

I RIKSHIA är det en brist att STEMI och NSTEMI ej särskiljs

Det som finns i export till Excel, med uppdelning sjukhusansvar per patient där det finns delad vårdtid. Dessutom; de 
extravariabler enheten själv lagt till borde gå att få ut ur en rapport istället för att fiska i ett excelark.

Vill gärna enkelt kunna få fram klockslag för ankomst HIA och start PCI för att se t ex hur många PCI som görs på 
jourtid, helger osv.

Vill kunna välja mellan/lägga in fler parametrar (i princip alla man matar in), jämföra med annat namngivet sjukhus 
eller egen/annan region.

Jag vill kunna välja STEMI eller NSTEMI

kommer inte ihåg, men har ibland känt att jag skulle vilja kunna kombinera andra variabler än de möjliga

Samtidig RAAS- och betablockad i RiksSvikt, ålders- och könsfördelning, jämförelse med riket

Kunna söka på enskilda diagnosnummer, NSTEMI och STEMI infarkter.

Personlig Restenosfrekvens i SCAAR och möjlighet att dela upp det på typ av ingrepp (Ballong / BMS / DES / Annat 
ingrepp )

En bättre årsrapport (rikshia) tex inkl resultat på "kvalitetsindex" för denna egna kliniken, man skall oxå tydligare 
kunna välja vilka patienter som räknas - tex ett tydligare val för pat som skrivits ut från vår klinik (dvs där vi haft det 
"avslutande" ansvaret för vilken utredning/behandling som givits).

jämförelse av olika parametrar från år till år för det egna sjukhuset Presenterade som ex stapeldiagram

tex tydligare ang fördröjningstider

Alla alternativ finns inte

jag skulle vilja få fram hur många pat. som vårdats på IVA och hur många som vårdats på vanlig vårdavd. och deras 
ålder.

Provsvar ex. Lipider Blodtryck.

data på regionnivå

Komplikationer, exv blödningar. Saknar flytande medelvärde för exv tidsvariabler (exv tid från EKG till primär PCI)

Individuella rapporter, eller att kunna välja antal.

väntetider, tex från anmälan av inneligg cor ai till datum för utförd cor ai egna variabler

14. Tycker du att själva framtagandet av rapporterna via webbsidan fungerar på ett bra 
och genomtänkt sätt?
14. Tycker du att själva framtagandet av rapporterna via webbsidan fungerar på ett bra 
och genomtänkt sätt?

Ja 47

Nej 16

Vet inte 19

Totalt 82
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14 b. Hur skulle du, om du fick bestämma, vilja att framtagandet av rapporter via 
webbsidan skulle gå till?

Skulle vilja ha ett upplägg som finns i exempelvis Qlickview där det är mycket enkelt att ta fram de rapporter som 
man för tillfället behöver.

För att nollställa urval till en rapport måste man lämna webben och logga in på nytt.

Tydligare urvalskriterier, detta har blivit mkt sämre i Sephia.

Exportfunktionen i RiksSvikt skall fungera i alla excelversioner

Det kunde vara lättare att kunna definiera vad man vill ha. Det skulle vara bra med bättre instruktioner utifrån vad det 
är jag vill ha. Hur jag skall få fram det på bästa sätt. Det är ibland svårt att veta är det verkligen detta som jag fått 
fram som jag ville veta. Ett exepel från värkligheten nyligen ville sjukhusledningen ha svar på 10 frågor utifrån Riks-
HIA här är ett exempel som kan belysa att det inte alltid är så lätt. "Ange för alla patienter som under vårdtiden fått 
hjärtinfarktdiagnos och som vid inkomsten företett ST-höjning eller vänstergrenblock på ankomst-EKG och som har 
fördröjning från symtom till första EKG<12 timmar (saknas fördröjningstid inkluderas patienten) om de fått 
reperfusionsbehandling, d.v.s. trombolys koronarangiografi syftande till PCI, direkt PCI eller akut koronar bypass-
operation".

Krångligt när man tittar på enskilda variabler att välja rätt villkor - och /=/. tabeller och bilder behöver vara i bättre 
format för att föras över till andra program, sparas etc.

känns inte som helt uppdaterade i urvalen, tidskrävande

Måste gå igenom många steg för att komma fram till rapporten, förbättra genom att inte ha så många steg?

Mer fria val, så att man kan precisera mer.

Försöka minimera till färre typer av rapporter där man kan selektera istället.

Det är för krångligt att ta fram rapporter, med variabler och specifikt osv...För svårt att välja och veta vad som ska 
matas in för att få rätt info ut!

15. Skulle du vilja kunna anpassa rapporterna mer, t ex välja vilken sorts diagram ett 
resultat ska presenteras som?
15. Skulle du vilja kunna anpassa rapporterna mer, t ex välja vilken sorts diagram ett 
resultat ska presenteras som?

Ja 51

Nej 11

Vet inte 20

Totalt 82

15 b. Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur skulle du vilja kunna anpassa 
rapporterna?

Eftersom jag presenterar resultat vid många olika tillfällen och har olika syften så vill jag helst kunna välja själv vad 
som passar bäst vid just det tillfället

tidlinje, spc diagram med medianlinje och kontrollgränser vore ju kanon.

jag skulle absolut vilka kunna välja ett stapeldiagram och framförallt kunna jämföra med andra enheter inom mitt 
område

Stående stapeldiagram.

Precis som påståendet ovan ger flexibilitet större möjligheter. Idag är vi beroende UCR.

 Bilaga E: Resultat från användarstudiens enkät

88



15 b. Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur skulle du vilja kunna anpassa 
rapporterna?

Kanske vore det bra om jag kunde välja för vad som passade för just den aktuella presentationen och de som ska ta 
del. Alla i vården är inte bra på att utläsa diagram och vissa är lite svårtolkade.

Såsom exemplifierat i frågan. Framförallt själv byta.

Precis som jag vill, alla olika diagramformer borde finnas som möjlighet

Välja typ av diagram (utformning)

se ovan välja parametrar och kombinera vilka år som skall jmf mot varandra och riket

Jag vill kunna välja diagramform

Enkelt välja på några "standard"-format

Att ha en valmöjlighet att kunna välja tårtbitsdiagram eller kurvor när det finns ett behov av det.

Om man vid rapporterna ges förslag hur man kan presentera dem för att själv se vilket som är  lättast och mest 
överskådligt utifrån min synvinkel.

Har nyss börjat använda S Alert så jag vet ej vilka behov jag kommer att få. Men att anpassa efter eget huvud är alltid 
en bra funktion

Ja det vore bra att kunna välja olika diagram.

kunna välja hur rapporten ska presenteras

Kombinerade rapporter dvs i flera utförande tex tårtbitsdiagram + stapeldiagram + graf

tårtbitsdiagram och text

Ett problem i dag i t ex QC modulen där man kanske tagit fram patienter med personnummer för att jämföra 
registerdata med källdata så går det inte på ngt enkelt sätt att skriva ut dessa listor utan jag måste kopiera till t ex 
Word och där hyfsa till listan, detta borde gå att göra smidigare för ibland måste man ha ut data på papper för att 
"bocka av".

Genom att välja diagramtyp.

Stapeldiagram är bra

Ändra diagrammens utseende vb

Möjlighet att välja olika sorters diagram

Se antal/andel som hör till vårt eget primära upptagningsområde resp vilka pat som hör till annat sjukhus

Beroende på vilket forum den skall presenteras i kan det vara bra att välja olika format då man har olika intressebitar.

välja olika diagram efter vilken information jag vill visa ex % i tårtbitar , antal i staplar

möjlighet till flexibilitet efter vad man vill visa

Se svar på förra frågan.

Alla typer av diagram med tydliga värdetal, både i antal och i procent.

välja fler sorters grafer och diagram, tydligare text som beskriver innehållet.

Redovisning i tabell, kurvor och/eller stapeldiagram. Om möjligt även trendkurvor. QC-modellen i RiksHIA och 
SEPHIA är bra exempel

Det är ju inte alltid som man behöver diagram man skulle kunna välja bort det. Eller välja vilket diagram som man 
vill ha.
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15 b. Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur skulle du vilja kunna anpassa 
rapporterna?

tårtbitar och staplar, färger

Kunna välja fritt vilken sorts diagram man vill ha utifrån vad för resultat man vill presentera.

Att man fick välja vilken typ av diagram man vill ha

Dels tårtbit, dels kurvor dels trender

Genom att via ett eller ett par knapptryck välj form som resultaten ska presenteras på

Beroende på vad som presenteras lämpar det sig för olika former av visuella presentationer. Tex samband mellan två 
variabler kan beskrivas på en x-y-axel.

Så att jag kan välja själv för det ändamålet, olika alternativ

Vill gärna ha charts med variationer över tid med ex månadsvisa mätpunkter

Mer info nedanför "staplarna"

I olika diagramtyper

som i exemplet ovan

16. Vilka olika sorters presentationsmetoder/diagram skulle du tycka vore bra att använda i  
en rapport?

Jag vill i första hand ha diagram så jag kan följa resultaten över tid.

varierar beroende på uppgift

PowerPoint pdf

Finns inget entydigt svar

Stapel och kurvor

Vissa med text, vissa staplar, tårtor. Kommer inte på fler.

Linjediagram, cirkeldiagram, stapeldiagram

det varierar

Stapeldiagram, kurvdiagram, tårtbitsdiagram

stapeldiagram cirkel diagram.  Diagram där man anger resultat för grupp av patienter som punkter vilket finns idag är 
svåra att ta till sig bättre att göra en presentation med staplar om ett visst antal patienter över tid om man vill se en 
förändring över kortare tid

Olika för olika frågor

Beror helt på variabeln. Saknar flytande medelvärde för exv tidsvariabler.

Staplar och kurvor

Stapel diagram före att jämföra tidigare data mot ny på en tidsaxel. Detta är ngt som en kliniker ofta söker

Tårtbitsdiagram och stapeldiagram är mycket belysande.

tårtbit stapel och kurvor,  men även som enbart text

PP
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16. Vilka olika sorters presentationsmetoder/diagram skulle du tycka vore bra att använda i  
en rapport?

Så man kan få presentationen på landstingsrapporten i PowerPoint för vårt sjukhus

powerpoint med önskade inslag i olika diagram för att variera presentationen och göra den roligare.

möjlighet att själv välja

Uppdelning män, kvinnor, ålder som standard utan att behöva välja ut dessa parametrar.

staplar, tårtor, kurvor, kluster. Kunna kombinera text och tabeller.

Diagram med förklarande text.

Beror på vad för fakta man ska presentera. Vore bra om det gick att välja fritt vilket sorts diagram man vill ha.

Stapeldiagram är lättast att läsa ut för en lekman, tycker jag

Både diagram o text

Staplar jämsides där man jämför ett fenomen med tidsintervall eller mellan olika kön, ålder mm.

beror på vad jag ska visa

Tidsvariationer, och mätning mot mål

Stapeldiagram

Stapel, histogram, BSC

Tårtbit/stapel/kumulativa grafer

stapeldiagram och cirkeldiagram

De diagram som står som exempel i fråga 15.

Stapeldiagram

En där man kan få fram dem direkt på webben, men också att få dem i bildform så du kan använda dem i rapporter. 
Tips: Se till att rubrikerna följer med.

Vet inte.

Arbetar ej med rapporter.

17 a. Det var enkelt att lära sig hur man tar fram en rapport i systemet.17 a. Det var enkelt att lära sig hur man tar fram en rapport i systemet.

Helt sant 16

Mer sant än falskt 39

Mer falskt än sant 17

Helt falskt 5

Vet inte 5

Totalt 82
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17 b. Jag känner att jag har kontroll över vad jag gör när jag tar fram en rapport.17 b. Jag känner att jag har kontroll över vad jag gör när jag tar fram en rapport.

Helt sant 14

Mer sant än falskt 42

Mer falskt än sant 17

Helt falskt 2

Vet inte 7

Totalt 82

17 c. Ibland stöter jag på problem när jag tar fram en rapport.17 c. Ibland stöter jag på problem när jag tar fram en rapport.

Helt sant 13

Mer sant än falskt 47

Mer falskt än sant 13

Helt falskt 3

Vet inte 6

Totalt 82

17 d. Jag vet hur jag ska lösa de problem jag stöter på när jag tar fram en rapport.17 d. Jag vet hur jag ska lösa de problem jag stöter på när jag tar fram en rapport.

Helt sant 4

Mer sant än falskt 31

Mer falskt än sant 38

Helt falskt 2

Vet inte 7

Totalt 82

17 e. Systemet är så lättförstått att jag förstår och minns från gång till gång hur det ska 
användas.
17 e. Systemet är så lättförstått att jag förstår och minns från gång till gång hur det ska 
användas.

Helt sant 7

Mer sant än falskt 37

Mer falskt än sant 30

Helt falskt 3

Vet inte 5

Totalt 82
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17 f. Arbetet med att ta fram rapporter utförs ofta under stress.17 f. Arbetet med att ta fram rapporter utförs ofta under stress.

Helt sant 8

Mer sant än falskt 30

Mer falskt än sant 25

Helt falskt 14

Vet inte 5

Totalt 82

17 g. Kommentarer på fråga 17

Efter många påpekanden har RiksSvikts exportfunktion förenklats, men rapportfunktionen behöver ses över 
generellt. Det fanns en ny testversion för ett år sedan som var mycket bra. Vart har den tagit vägen?

oftast nya frågeställningar som skapar problemen

Vissa kommandon är ologiska, det gäller ffa kombinationer av tidsintervall/åtgärder

Mest problem med hur man skall spara rapporterna på ett användbart sätt

Det jag använder mest för att få fram rapporter är textrapporten.Lätt att använda och förstå.

Det har inte gått att få ut rapporter t ex excelfilerna, tidigare var det också fel data i rapporterna. Nu börjar det att 
fungera, men rapporterna går inte att visa om du inte har tillgång till en webbuppkoppling. Svårt när du ska motivera 
fler att börja använda registret.

Lätt att använda men för ytlig information

Genomlysningstider över 24 minuter blir fortfarande fel när de kopieras till Excel. Man borde återgå till 
genomlysningstid med decimal, tex 2,7 min

Har inte gjort arbetat med rapporter så mycket på egen hand ännu.

Begränsad kunskap om framtagande

Liten erfarenhet än

Arbetar ej med rapporter

18 a. Hjälptexterna som finns i systemet är lättförstådda.18 a. Hjälptexterna som finns i systemet är lättförstådda.

Helt sant 23

Mer sant än falskt 37

Mer falskt än sant 9

Helt falskt 4

Vet inte 9

Totalt 82
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18 b. Hjälptexter finns till alla delar av systemet som behöver förklaras.18 b. Hjälptexter finns till alla delar av systemet som behöver förklaras.

Helt sant 16

Mer sant än falskt 23

Mer falskt än sant 16

Helt falskt 6

Vet inte 21

Totalt 82

18 c. Om något går fel eller jag inte vet hur jag ska göra, så finns det någon på min 
arbetsplats att fråga om hjälp.
18 c. Om något går fel eller jag inte vet hur jag ska göra, så finns det någon på min 
arbetsplats att fråga om hjälp.

Helt sant 8

Mer sant än falskt 19

Mer falskt än sant 23

Helt falskt 29

Vet inte 3

Totalt 82

18 d. Om något går fel eller jag inte vet hur jag ska göra, så finns det dokumentation att 
läsa.
18 d. Om något går fel eller jag inte vet hur jag ska göra, så finns det dokumentation att 
läsa.

Helt sant 6

Mer sant än falskt 23

Mer falskt än sant 23

Helt falskt 12

Vet inte 18

Totalt 82

18 e. Om jag upptäcker att något blev felinmatat vid framtagandet av en rapport så tillåter 
systemet att man backar och gör om.
18 e. Om jag upptäcker att något blev felinmatat vid framtagandet av en rapport så tillåter 
systemet att man backar och gör om.

Helt sant 18

Mer sant än falskt 20

Mer falskt än sant 8

Helt falskt 7

Vet inte 29

Totalt 82
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18 f. Systemet brukar alltid fungera.18 f. Systemet brukar alltid fungera.

Helt sant 13

Mer sant än falskt 53

Mer falskt än sant 7

Helt falskt 5

Vet inte 4

Totalt 82

18 g. Det finns möjlighet att enkelt ge feedback på systemet till utvecklarna eller UCR.18 g. Det finns möjlighet att enkelt ge feedback på systemet till utvecklarna eller UCR.

Helt sant 21

Mer sant än falskt 32

Mer falskt än sant 11

Helt falskt 3

Vet inte 15

Totalt 82

18 h. Jag har synpunkter på hur systemet skulle kunna förbättras.18 h. Jag har synpunkter på hur systemet skulle kunna förbättras.

Helt sant 14

Mer sant än falskt 17

Mer falskt än sant 18

Helt falskt 17

Vet inte 16

Totalt 82

18 i. Systemet känns tillförlitligt, på så sätt att jag tror att informationen som matas in 
lagras och bibehålls korrekt.
18 i. Systemet känns tillförlitligt, på så sätt att jag tror att informationen som matas in 
lagras och bibehålls korrekt.

Helt sant 30

Mer sant än falskt 40

Mer falskt än sant 3

Helt falskt 1

Vet inte 8

Totalt 82
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18 j. Kommentarer på fråga 18

Utnyttja fördelarna i de olika kvalitetsregistrens rapportfunktioner. Ökad enhetlighet i rapportfunktionen mellan 
registren är önskvärt när man arbetar med många olika kvalitetsregister

Pga närhet är svaret på "g" helt sant.

Monitoreringen skulle kunna vara större. Kvaliten är beroende på vad som kommer in!

personalen på UCR finns oftast till hands om man behöver hjälp.

Jörgen alt via hans kontakt med systemerare ger god hjälp

g. Jag skriver ibland, senast förra veckan men har inte fått feedback.

Vissa rapporter avrundar resultatet fel.

Jag har för dålig kunskap om systemet för att kunna ge synpunkter hur det ska förbättras.

Om en patient kommer till HIA med bsm och inte ST höjning men dygnet efter får pat en st-höjning och trombolys 
ges hur får man då statistik på hur snabbt trombolys gavs? Inläggningsdatumet dygnet innan gör ju att det ser ut som 
att pat får trombolys ett dygn för sent. Ska man helt enkelt ta ett nytt formulär då???

Arbetar ej med rapporter.

generellt skulle hjälptexterna kunna vara tydligare, det finns en del tolkningsutrymme.

19 a. Designen på kvalitetsregistrens webbsida är enkel att förstå.19 a. Designen på kvalitetsregistrens webbsida är enkel att förstå.

Helt sant 23

Mer sant än falskt 53

Mer falskt än sant 4

Helt falskt 0

Vet inte 2

Totalt 82

19 b. Designen på kvalitetsregistrens webbsida är översiktlig.19 b. Designen på kvalitetsregistrens webbsida är översiktlig.

Helt sant 17

Mer sant än falskt 58

Mer falskt än sant 3

Helt falskt 1

Vet inte 3

Totalt 82
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19 c. Det är lätt att ta sig runt mellan olika delar av systemet.19 c. Det är lätt att ta sig runt mellan olika delar av systemet.

Helt sant 14

Mer sant än falskt 52

Mer falskt än sant 10

Helt falskt 1

Vet inte 5

Totalt 82

19 d. De olika menyerna och menyalternativen har tydliga och lättförstådda namn.19 d. De olika menyerna och menyalternativen har tydliga och lättförstådda namn.

Helt sant 17

Mer sant än falskt 53

Mer falskt än sant 10

Helt falskt 1

Vet inte 1

Totalt 82

19 e. Det finns alltid en tydlig överblick av vilken sida i systemet man befinner sig på.19 e. Det finns alltid en tydlig överblick av vilken sida i systemet man befinner sig på.

Helt sant 23

Mer sant än falskt 36

Mer falskt än sant 18

Helt falskt 0

Vet inte 5

Totalt 82

19 f. Symbolerna som används på kvalitetsregistrens webbsida är lättförstådda.19 f. Symbolerna som används på kvalitetsregistrens webbsida är lättförstådda.

Helt sant 22

Mer sant än falskt 40

Mer falskt än sant 13

Helt falskt 0

Vet inte 7

Totalt 82
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19 g. Designen på webbsidan är konsekvent över alla dess olika delar.19 g. Designen på webbsidan är konsekvent över alla dess olika delar.

Helt sant 29

Mer sant än falskt 36

Mer falskt än sant 8

Helt falskt 0

Vet inte 9

Totalt 82

19 h. All information som presenteras på webbsidan är nödvändig och relevant.19 h. All information som presenteras på webbsidan är nödvändig och relevant.

Helt sant 15

Mer sant än falskt 43

Mer falskt än sant 8

Helt falskt 2

Vet inte 14

Totalt 82

19 i. Designen av webbsidan är snygg.19 i. Designen av webbsidan är snygg.

Helt sant 9

Mer sant än falskt 37

Mer falskt än sant 22

Helt falskt 5

Vet inte 9

Totalt 82

19 j. Kommentarer på fråga 19

tidskrävande att bläddra sig in/ut i sephia reg. - kan man ha en spara ruta både upptill/nedtill?

Systemet är alldeles för långsamt när man loggar in och växlar mellan olika sidor.

adc. Största svårigheten har varit att sidan är så fruktansvärt långsam, kanske bättre nu efter uppdatering härom 
veckan?

Nytt register - finns saker att förbättra

Registret är väldigt trögt att arbeta med det oerhört lång tid att spara sidor och att byta från en sida till en annan.

19i: Funktionalitet går före design. Det viktiga är att kunna dra ut papper där designen är anpassad till A4.
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20 a. Det allmänna språket som används på webbsidan är lättförstått för mig.20 a. Det allmänna språket som används på webbsidan är lättförstått för mig.

Helt sant 48

Mer sant än falskt 30

Mer falskt än sant 4

Helt falskt 0

Vet inte 0

Totalt 82

20 b. Alla användare (som jag känner till) av systemet klarar av att förstå språket som 
används på webbsidan.
20 b. Alla användare (som jag känner till) av systemet klarar av att förstå språket som 
används på webbsidan.

Helt sant 34

Mer sant än falskt 30

Mer falskt än sant 10

Helt falskt 0

Vet inte 8

Totalt 82

20 c. Den medicinska terminologin som används på webbsidan stämmer överens med den 
terminologi som i övrigt används inom min verksamhet.
20 c. Den medicinska terminologin som används på webbsidan stämmer överens med den 
terminologi som i övrigt används inom min verksamhet.

Helt sant 39

Mer sant än falskt 37

Mer falskt än sant 2

Helt falskt 0

Vet inte 4

Totalt 82

20 d. Det förekommer att samma begrepp har olika namn på olika ställen i registret.20 d. Det förekommer att samma begrepp har olika namn på olika ställen i registret.

Helt sant 6

Mer sant än falskt 9

Mer falskt än sant 20

Helt falskt 13

Vet inte 34

Totalt 82
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20 e. Jag behärskar det svenska språket flytande.20 e. Jag behärskar det svenska språket flytande.

Helt sant 79

Mer sant än falskt 3

Mer falskt än sant 0

Helt falskt 0

Vet inte 0

Totalt 82

20 f. Kommentarer på fråga 20

Vi behöver en Engelsk version eftersom det ofta efterfrågas av internationella intressenter från Akademin och 
industrin

c. inte bivaluridin

21. Attityd21. Attityd21. Attityd21. Attityd

Ja Nej Totalt

1. Jag förstår hur kvalitetsregister kan förbättra vården. 82 0 82

2. Jag anser att det är viktigt att all data fylls i korrekt. 81 1 82

3. Kvalitetsregisterna stjäl dyrbar tid från mina övriga arbetsuppgifter. 22 60 82

4. Användning av kvalitetsregister är ett tidsödande extramoment. 31 51 82

5. Att behöva använda kvalitetsregister ökar på min stress. 17 65 82

6. Jag använder kvalitetsregister bara för att min chef säger att jag måste. 10 72 82

7. Om jag fick bestämma skulle kvalitetsregister avskaffas. 0 82 82

21 b. Guttman-modell, analys (fråga 21)21 b. Guttman-modell, analys (fråga 21)21 b. Guttman-modell, analys (fråga 21)

Skiljelinje innan fråga 1 0 0 %

Skiljelinje innan fråga 2 0 0 %

Skiljelinje innan fråga 3 43 52,44 %

Skiljelinje innan fråga 4 1 1,22 %

Skiljelinje innan fråga 5 7 8,54 %

Skiljelinje innan fråga 6 9 10,98 %

Skiljelinje innan fråga 7 3 3,66 %

Avviker fullständigt från modellen 19 23,17 %

Totalt 82 100 %
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22. Vad tycker du är bra med systemet som det ser ut idag?

Det är lättöverskådligt och även utan instruktion lätt att förstå hur man skall registrera.

enkelt att mata in.

Relativt lättförståeliga menyer och relativt användarvänligt vad gäller inmatningarna.

Det är lätt att använda. Skulle kunna ersätta en del andra system vi har om bara cheferna som beslutar om detta kunde 
göra just detta.

Går lätt att fylla i.

Att det alls finns. Att vi har patientupplevd hälsa med.

För det mesta är uppgifterna i registret relevanta att mäta.

man känner igen sig när man byter register. jag matar in i RiksHia och Sephia samt kollar i Auricula

Att man kan få ut statistik redan dagen efter och jämföra med resten av landet.

Enkelheten

Logiskt och användarvänligt.

Enkelhet

Lättanvänt.

Relativt enkelt men har sina begränsningar i datahanteringen

Har inget bra svar.

Lättillgängligt, bra design.

Lätt att fylla i formuläret via webben. Det finns bra rapporter att ta ut.

Samlad info på ett ställe. Ett bra redskap i verksamhetsplanering.

Att man kan arbeta utan pappersblanketter, trots allt relativt överskådligt

Värdefull data

Lätt och snabbt att fylla i formulären

Man ser hur vår vård av patienterna står sig mot andra sjukhus. Läkarna tar lätt på vårt arbete med statistik tills den 
dagen då det visar sig att vi kanske inte är så bra som vi tror.

Möjligheten att få fram lokala rapporter, jämförelser mellan sjukhus.

Lättarbetat. Överskådligt. Enkel sökfunktion.

Det är lätt att knappa in uppgifter.

Tillgängligt på alla datorer.

lättarbetat

Jag kan ta ut aktuell statistik när som helst gällande mina enheter och göra jämförelse med riksgenomsnittet

Det är lätt att mata in.

Data finns "online"

Bra med hjälptext när man ställer markören på ruta. Bra att kunna skicka "frågor" mellan sjukhus, att öppna och 
lägga i deras i list.
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22. Vad tycker du är bra med systemet som det ser ut idag?

Kan följa upp att våra kvalitetsindikatorer följs

Lättöverskådligt att se registreringar

Att det finns bra hjälptext till alla variabler. Att den säger ifrån när när man matar in rätt saker.

Konsekvent

Enkelt och lättförståeligt.

Översiktligt, lätt att se vad som är färdigt etc.

Webbdelen är tilltalande och lätt att förstå

Lätt att mata in data. Ganska lätt att lära ut hur man matar in

?

Lättanvändligt. Lätt att få hjälp från de som sköter systemet på UCR

Det är helt OK med själva inmatningen eftersom jag är van. Men däremot är jag inte så insatt i att ta ut rapporter o 
dyl. Detta kan ha att göra med att vi på detta sjukhus inte haft nån RIKSHIA-ansvarig läkare här hos oss (endast en 
stafettläk) och de andra cardiologerna har haft ett "ljumt" intresse. Har numera en ord. cardiolog som ansvarig. 
Kanske blir det bättre

god kvalitet av vården - mätinstrument MÅSTE!

det är ganska lätt att hitta. De flesta rapporter finns tillgängliga

För statistik.

Enkelt att lägga upp nya enheter och användare.

Systemen ser ungefär lika ut mellan RiksSvikt och Riks-Hia, vilka jag har använt, detta gör att man lätt kommer in i 
ett nytt system när man behöver byta och förstår sig på dem och på det viset får man tidsvinst och bättre effektivitet.

Det ger en bra överblick, att följa en person med hjälp av registret.

Överskådligt
Hjälprutorna
möjlighet att gå in igen o ändra ev felmatad uppgift

23. Vad tycker du är dåligt med systemet som det ser ut idag?

Det finns lite fel här och var men om man bortser från det så är jag tveksam till att det är så mycket som är tvingande. 
Detta är ett register som används till alla typer av medicinska diagnos vilket medför att vissa tvingande variabler 
leder till irritation och stress.

Bättre sökfunktioner för överblick.

Vissa uppgifter måste fyllas i mer än en gång.

det är förhållandevis krångligt att läsa rapporterna så som dom är utformade idag. Dels rent grafiskt (färg) och dels 
dom diagram/kurvor man får fram

Vore bra om kvalitetsregister kunde hämta information ur datajournalsystem eller tvärtom. Detta skulle ta bort 
dubbeldokumentationen och ta bort ett extramoment

För långsamt.

Vissa register innehåller för många variabler.
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23. Vad tycker du är dåligt med systemet som det ser ut idag?

ofta långsamt när man hoppar mellan sidorna

Rapporter och allmän design kan förbättras.

Lite trubbigt vad gäller vissa detaljer (t.ex. beskrivning av stenoser)

Angiografidelen

Man borde kunna påverka mera på innehållet själv, t.ex. välja ut variabler för "rapport"-sidan efter angio/pci

Det är trögt, går väldigt långsamt att få fram uppgifterna

Har varit en del strul under uppbyggnadsfasen.

Inte helt intuitivt när man skapar tabeller och grafer

Har inget bra svar.

Jag skrev förra veckan att det borde gå att markera att man avstår åtgärder efter ett aktivt beslut. T ex så skickar man 
inte någon med terminal cancer på angio. Blir diagnosen hjärtinfarkt och <80 år så får man minuspoäng för detta. 
Kanske skulle patienten inte registreras i systemet? Svårt att hålla koll på detta utan att sitta och läsa alla journaler. 
Jag tror att sjukhusen gör olika vilket är en svaghet för registret. Ibland är det lite otydligt om vilka regler som gäller.

Nackdel när man tar ut rapporter där staplar inte är tydliga, dvs röd stapel betyder i en rapport att något är utfört och i 
en annan att det inte är utfört.

Plottrig design med liten text (inte ett problem för mig, men kollegor). Vissa hjälptexter saknas. Generellt "segt" 
system när man ska byta sida. Läkemedelslistan som finns i Riks-HIAs manual behöver uppdateras!

Det tar för lång tid att backa och byta sida under inmatning av data.

Att det inte går att registrera pat som vårdas på mer än två sjukhus. Att Data måsta matas in igen, Riks-HIA--
SEPHIA--SCAAR mm Att det saknas automatisk överföring av data från e-journal.

Osäkerhet i inmatning, 10-20 % felifyllt vid genomgång. Osäkra urvalskriterier vid kvalitetsindex

Tar väldigt lång tid innan man är inne i systemet.

Man visar inte hela sanningen när det gäller statistik. Det är lätt att det blir en tävlan mellan sjukhus.

Svårt att hitta och få fram rapporter vissa rapporter

Man kan inte skriva in personnummer och trycka "Enter" för att få upp en patient i sökfunktionen. Vansinnigt 
irriterande.

Jag tycker inte att det är helt lätt att få ut rapporter. Antal patienter som är med. har fått dåligt med information hur 
man gör, och kör ut rapporter för sällan.

Lätt att "slinta" med muspekaren och få fel läkemedel osv. Man måste klicka på sidan innan man scrollar annars blir 
det blåmarkerade ändrat

Enhetlighet, större likhet mellan de olika kvalitetsregistren

Det tar tid att spara och att växla mellan sidorna.

Jag själv har begränsad kunskap. Men vill ha ex hjärtriktlinjernas kvalitetsindikatorer på "färdiga" listor. Likaså 
Öppna jämförelser. Gärna månadsvis.

Att inte hela kedjan är med om patienten flyttas mellan olika sjukhus. Kvalitetsregister måste också anpassas till 
socialstyrelsens PAR, diagnoskodningsregister. Som det nu är blir det lätt skillnader i antal hjärtinfarkter beroende på 
att riktlinjer säger olika.

Fattas frågor
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23. Vad tycker du är dåligt med systemet som det ser ut idag?

Dåligt med snabbvägar typ vanliga knappar fetmarkerade

Svårt att ta fram rapporter. Kanske mest handlar om utbildning

Design skulle kunna vara snyggare

Dubbelinmatning av uppgifter i flera olika register

Man kan inte använda rullknappen/eller pil ner för att flytta sig på inmatningssidorna utan måste använda pil-listen

rapporterna presentas inte så att de går att använda direkt för info till annan personal. även om hemsidan är bra så tar 
det för lång tid att logga in och är för krångligt för att man skall kunna sprida det på alla dr

Datalösning att hämta data från datajournal till de olika registerna krävs i framtiden

Vissa parametrar skulle det finnas fler alternativ för.

Känns ibland som att det finns en hel del felkällor känner att man inte helt kan lita på resultatet. Se kommentar under 
frågeställningarna i formuläret för att ta ett ex.

Inget

Fler varianter av rapporter skulle vara bra. Tydligare definitioner av variabler behövs.

Pat. som ska följas upp i sephia borde ramla ner till sephia modulen direkt när Riks-Hia är klarmarkerat och inte som 
det är idag, 5 veckor efter utskrivning.

Rapporterna är inte "utskriftsvänliga". Att jag som landskoordinator inte kan ändra på användar- och enhetsid.

Systemet är trögt ibland. Kan inte gå mellan läget att arbeta i formulären till att få tag i aktuella blanketter när man är 
inne i databasen, irriterande att behöver gå ur igen.

Lite osmidigt med mycket klickande fram o tillbaka inom områdena.

ingen automatisk ordning i listan
upplevs som segt / långsamt
möjlighet att fylla i biverkning / överkänslighet för läkemedel
export av data för att få fram vissa uppgifter, egna variabler

24. Vad tycker du är bra med sättet man tar fram rapporter på idag?

De rapporter som vi hittills får fram är mycket lätta att ta fram.

kunna göra urval på olika sätt

Det är utdata som är problemet och speciellt åtgärderna. De måste skiljas åt.

Kan tyvärr inte se något.

Man får vad gäller fall en mycket tydlig kurva

Enkelt, men skulle alltså vara bra om det även omfattade de egna parametrarna.

Att man kan göra det nästan "up to date" eftersom det mesta matas in via webb.

lätt att ta sig igenom

Snabbt men inga variationer i utseende eller program.

Enkelheten

Gemensam utgångsmall
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24. Vad tycker du är bra med sättet man tar fram rapporter på idag?

alla gör på samma sätt

Lätt att få fram de rapporter som finns

Att det finns förvalda rapporter minskar risken för fel

Att man ändå kan ta ut något som feedback på det som matas in.

Lathundar, tydligheten. Månadsrapporter och landstingsrapporterna är jättebra.

Lätt att. Man kan titta på egna rapporter och man kan jämföra med övriga sjukhus.

Relativt enkelt

Lite väl krångligt, skulle önska möjligheten att filtrera på fler parametrar..

trots allt god överblick

Det synliggör vårt arbete med den medicinska vården med patienterna.

Valbara parametrar

Inte så mycket.

Ja

RiksHIA och SEPHIA är bra exempel på trendkurvor.

Det finns en del färdiga rapporter som man kan använda.

God tillgänglighet och uppdaterat

Textrapporten är bra. Att välja variabler är bra.

Gör för sällan

Standardiserat och enkelt

Lätt att få ut de kurvor och diagram man vill.

relativt snabbt men inte optimalt utseende

OK

Finns många parametrar att välja mellan

Lättåtkomligt

se ovan

online, riks-/ länsjämförelse

Ganska enkelt

Urvalen.

Det är hyfsat lätt att leta sig fram till vad man behöver om man dessutom använder manualen.

Lättillgängligt. Håller på att lära mig med detta.(Är inte proffsig idag,) men tanken är att kunna använda resultaten i 
uppföljande o utvärderande o utvecklande syfte.

Överskådligt. kan göra ganska många val
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25. Vad tycker du är dåligt med sättet man tar fram rapporter på idag?

Det är mer att det saknas rapporter.

Skulle vilja kunna välja diagramtyp, köra lite egna rapporter baserat på mina behov.

Omständligt, tidsdödande, dåligt verktyg. V.g se svar på tidigare fråga.

rapportdelen se tidigare svar. Samt att man inte kan få fram jämförelser från andra enheter inom samma arbetsgivare 
(kommun)

Att jag inte lätt får ut data på mina egna variabler

Vet ej

långsamt när man hoppar mellan den sida man arbetar med och startsidan

Svårt att presentera det i t ex PowerPoint

Bristen på valmöjligheter

Saknar en del kombinationsmöjligheter vad gäller variabler.

ibland tidskrävande att göra korstabulering på vissa kvalitetsvariabler

Att ta fram egna rapporter kan ibland vara otympligt. Hanteringen av tabeller ffa export till andra program kan 
förbättras.

Krångliga urval där man i slutändan ändå måste lägga till och dra ifrån från många rapporter bara för att få fram ett 
svar på en specifik frågeställning.

Ibland är det svårt att förstå hur jag ska kombinera sökningarna så jag får ut de siffror jag letar efter.

Urvalskriterierna (sephia) är otydliga! Man vet inte riktigt vad det är man väljer. Otydliga texter om tabellernas 
innehåll.

Kan ibland vara lite klurigt att formulera frågorna rätt och ibland får man lite märkliga resultat även i de 
"automatiska" rapporterna

Saknar information om selektion.

Måste gå igenom flera steg för att få fram dom, för många olika valbara parametrar för olika saker på samma sida

Det finns för många rapportvarianter som jag inte förstår skillnaden på. Många steg.

RiksSvikt är inte användarvänligt för den enskilde användaren. Mycket undervisning behövs för att utnyttja 
rapportfunktionen.

Att man inte kan få fram det man vill ha på förhållandevis ett enkelt sätt.

Svårt att veta vilken rapport man ska välja.

Svårt för alla användare att se att det ger resultat.

Begränsar att göra specifika analyser och omöjligt att analysera egna lokala variabler

Svårt att spara på ett enkelt sätt. Svårt att veta om man fått "rätt" siffror, vilken patientgrupp man fått med i 
sökningen

se ovan och tidigare kommentarer

OK

Att det inte finns något verktyg där man kan spara just sina egna rapportparametrar, nu måste man försöka komma 
ihåg vilka man valde från gång till gång...
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25. Vad tycker du är dåligt med sättet man tar fram rapporter på idag?

Inget

Förvirrande ibland vad som skiljer olika typer av rapporter åt, t ex procedur eller segment relaterad

No comments.

Tar fram för lite för att riktigt kunna uttala mig om detta.

? Saknar möjligheten att välja till ex om jag vill ha individuella kurvor ( ex. viktkurvor ) samt att kunna välja antal 
jag vill ska kunna i ingå i rapporten ( var fem o fem sist jag var in )

Svårare när det är flera parametrar och man behöver använda = , och ,eller, osv beror kanske mest på kunnandet hos 
en själv

26. Här ges du möjligheten att visionera fritt. Vad skulle kunna göras bättre med 
rapporterna?

Jag skulle vilja ta fram resultat från hela vårdkedjan dvs kommun, primärvård och specialiserad vård

Skräddarsy rapporter. ta fram för funktioner då jag blir meddelad via mail att en rapports värde hamnar utanför ett 
visst värde. Synliggöra aktivitet på enheter i fråga om registreringar. Kopplingen till datajournaler, avvikelsesystem 
och patientadministrativa system vore önskvärt.

Än en gång: ett bra statistikverktyg. Hur många rapporter som vi än försöker skapa med nuvarande funktionalitet 
kommer det ändå att bara vara ett halvbra verktyg för verksamheterna.

Dels grafiken, en färg som funkar även i en svartvit skrivare. Diagrammet borde gå att få ut i staplar, samt även i 
excel och powerpoint. Individ baserade diagram/kurvor.

En del frågor kan tolkas olika. Tex hur mycket motionerar du per vecka? Har pat varit inlagd för angina? eller annat?

Att man kan spara sin rapportdesign och uppdatera den vid ett senare tillfälle för att jämföra tex kvartalsvis.

synpunkter framförs på Styrgruppsträffar

Elegantare diagram som lätt går att föra över till ppt och excel. Textrapporten är svår att skicka med e-post i bra 
format. Använder kontinuerligt genomlysningstider för återkoppling enligt direktiv från Strålskyddsmyndigheten. 
Genomlysningstider över 24 minuter blir dygn när man exporterar till Excel.

Historiskt tycker jag registren har utvecklats mycket positivt. Problem med t.ex. RIKS HIA är att olika sjukhus fyller 
i olika selektioner av patienter.

Smidigare hantering av källdata och kombination av data från flera källor.

trendvisning saknas idag, stråldoser/kontrastvolym mot resten av landet exclusive eget sjukhus, trend om DES 
användning. Utskriftsidan saknar primärt/sekundärt beslut…

Färgerna i diagrammet syns inte om du lyckas skriva ut dem. Det går inte att få över rapporterna till en bildfil på ett 
enkelt sätt. För en ledning i landsting och kommun är det intressant att kunna lägga ihop alla personer som har 
hemtjänst, eller alla Säbo i en kommun eller län. En önskan att kunna få ut vilka åtgärder som är mest använda per 
enhet. Ser fram emot att följa utvecklingen.

Rapporterna ska så långt som möjligt återspegla kvaliteten i vården alltså är indikatorerna det viktigaste. Grafiken 
skulle kunna göras mycket mer visuellt tilltalande. Kanske man skulle kunna visa på förändringar på ett bättre sätt.

Urvalen borde inte vara med matematisk uppbyggna med parantes, mindre än, mer än, o.s.v. Rullgardinsmenyerna är 
inte heller bra. Istället kanske man skulle ha rutor man fick bocka för för att inkludera vissa parametrar till urval.

För att få fram rapporter som innehåller allt jag vill ha måste jag idag exportera allt i excel och sedan göra hela 
rapporten själv från grunden. Det är mkt tidsödande. Jag vill kunna välja vilket sjukhus/region jag vill jämföra med. 
Förklarande hjälptexter även vid rapportskapande? Tydligare text kring innehåll och urval önskas, liksom 
förklaringar till vad som kan orsaka bortfall.
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26. Här ges du möjligheten att visionera fritt. Vad skulle kunna göras bättre med 
rapporterna?

Jag skulle vilja kombinera trendkurvor. Kanske mortalitetsutvecklingen och användandet av ett visst läkemedel eller 
viss typ av intervention, Skulle kunna vara bra att få i samma diagram, Finns säkert andra kombinationer som skulle 
kunna vara intressanta.

Jag saknar information om antal individer som statistiken bygger på , som det är nu presenteras ex kvalitetsindex i 
procent. / Riks-HIA bör ha selektionsinformation dvs antalet HIA-vårdade hjärtinfarkter rel till totala antalet 
hjärtinfarkter på hela sjukhuset. / Kan man egentligen säga att kvalitetsindex ex 7 skiljer sig signifikant från 4?? Är 
det statistisk säkerställd skillnad att behandla ex 90 % jämfört med 84%. Speciellt med låga antal måste 
konfidensintervallet vara rel stort,  vilket gör mig tveksam till att ha ett kvalitetsindex som jämför sjukhus med 
varandra.

Tar lång tid att få fram rapporterna. Det är svårt att veta vilken rapport man hittar på vilket ställe, det är olika 
beroende på vad man vill ha fram.

Saknar info om vad vårt arbete resulterar i . Jag har aldrig fått info

Större likheter i uppbyggnaden av rapportfunktionerna. / Möjligheter till både text, tabeller och trendkurvor. / 
Månadsrapporter med jämförelser andra sjukhus/riket. Se RiksHIA

Att man skulle kunna i fritext tala om för systemet vad man vill ha fram och få beskrivet hur man kan göra.

Har för många idéer för att kunna skriva allt här.

se ovan Behövs möjlighet att plocka ut vissa parametrar för mycket info i årsrapporten för att man skall kunna 
presentera den som den är Alla parametrar ej intressanta för alla sjukhus Bra om det gick att få en enklare koppling 
till patientdata så att man direkt kan ta fram enbart de parametrar som är intressanta ex reperfunderade   

som ovan. kunna lägga in "egna rapporter" som man tar fram ofta. / Bättre valmöjligheter för design av 
rapporten(olika typer av diagram) / Att kunna lägga in egna rapporter som uppdateras varje månad automatiskt ! då 
vore det enkelt att följa ett förändringsarbete på avdelningen.

se fråga 23 och under enkätens frågor angående trombolysstatistik

Alla utvalda kvalitetsindikatorer ska vara mycket lätta att ta fram rapporter på. Idag finns de gamla kvar i RIKS-HIA 
medan  man i årsrapporterna tittar på de nya.

Alla variabler borde finnas tillgängliga att korsköra hur som helst. Kontroll av missing data. Vända diagram- x och y 
axlar och diagramtyp (ung som i excel)

Det ska finnas flera rapportalternativ beroende på hur mycket användarna kan/vill analysera sin data och beroende på 
hur användarnas datorkompetens ser ut, det ska på ett enkelt sätt gå att få ut lättöverskådliga diagram och rapporter.

Tänk om man bara kunde välja rapport och kryssa för i formuläret de uppgifter och avsnitt man ville ha i sin rapport. 
Det hade varit enkelt och bra.

?
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Bilaga F: Missiv utvärdering

Detta missiv skickades ut per e-post till de användare som skulle delta i utvärderingen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hejsan!

Jättekul att Du vill medverka i utvärderingen av det nya rapportsystemet till SeniorAlert och UCR:s 
övriga kvalitetsregister. Din medverkan är väldigt viktig för oss, och vi värdesätter det enormt.

I våras genomfördes en stor användarenkät som förstudie till detta projekt. Om Du inte redan har 
gjort denna enkät skulle vi uppskatta om du ville inleda denna utvärdering med att besvara den. 
Enkäten är webbaserad och beräknas ta 20 minuter att genomföra.
Webbplats: https://www.reg.ucr.uu.se/survey/
Användarnamn : senioralert
Lösenord: ********

Bifogat till detta mail finns ett dokument med instruktioner, som steg för steg tar Dig igenom 
systemets utvärdering, och låter Dig testa dess olika funktioner. Tanken är att låta Dig få en allmän 
känsla för detta nya sätt att arbeta med rapporter. Ett tips är att skriva ut instruktionerna för att hela 
tiden kunna ha det framför dig.

I slutet av utvärderingen kommer du få möjligheten att ladda ner ett dokument, med några 
avslutande frågor. Hämta ner dokumentet, fyll i svaren, spara resultatet och e-posta dokumentet till 
staffan.wennberg@ucr.uu.se. Naturligtvis medför detta förfarande att vi inledningsvis ser vilket 
dokument som kommer från vem, men vi försäkrar Dig om att de kommer att skötas med största 
försiktighet. När samtliga dokument väl har anlänt till oss kommer de behandlas i klump, och inga 
namn kommer längre förekomma.

Testsystemet är integrerat i en kopia av SeniorAlert. Observera att Du INTE ska använda ditt 
vanliga användarnamn och lösenord. Istället loggar du in med följande uppgifter:

Användarnamn: *****
Lösenord:  ********

Vi vore ytterst tacksamma om Du ville genomföra hela denna utvärdering senast den 8 januari 
2010.

Ett enormt tack för din medverkan!

Mvh,
Staffan Wennberg, 
Uppsala kliniska forskningscentrum

–––––––––––––––– 
Staffan Wennberg
Uppsala Kliniska Forskningscentrum, http://www.ucr.uu.se
E-post: staffan.wennberg@ucr.uu.se
Telefon: ****-** ** **
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Bilaga G: Instruktioner utvärdering

Bifogat till det e-brev som skickades ut i samband med utvärderingen var dessa 
instruktioner. Syftet var att guida användarna genom utvärderingen för att på så sätt låta 
dem se och upptäcka samtliga delar av prototypen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Instruktioner till utvärdering av rapportsystemet OpenQRegReports

Detta dokument är en steg-för-steg-instruktion för att utvärdera ett nytt rapportsystem (hädanefter 
kallat Det nya rapportsystemet) till UCR:s kvalitetsregister, i detta fall SeniorAlert. Syftet är att låta 
användare testa merparten av funktionerna i systemet, och därigenom få chansen att skapa sig en 
uppfattning om hur det fungerar.

Det rekommenderas att Du skriver ut detta dokument och har det framför dig när Du gör testet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Steg 1

Öppna en webbläsare, och gå till adressen:
https://test.ucr.uu.se/senioralert_oqrr

Här möts du av en specialvariant av registret SeniorAlert. Observera att detta INTE är den äkta 
versionen av SeniorAlert, utan endast en kopia skapad i syfte att testa det nya rapportsystemet.
Logga in med det användarnamn och lösenord som du fått via e-post. OBS! Du ska alltså INTE 
logga in med ditt vanliga användarnamn.

Steg 2

Väl inne i SeniorAlert ska du klicka på menyn ”Rapporter” i menyraden, varefter du tas till det nya 
rapportsystemets huvudsida – rapportutforskaren. längst till höger i fönstret ska du nu kunna se en 
liten flik med ett frågetecken. Peka på denna, så öppnar sig hjälpmenyn. Klicka på menyalternativet 
”Handledning”.

Om din webbläsare är inställd för att tillåta popup-fönster öppnas nu ett nytt fönster (annars se 
nedan). Detta är det nya rapportsystemets hjälptextsystem.

Att tillåta popup-fönster:
1) Om det dyker upp en gul rad längst upp i webbläsarens fönster kan du direkt där välja att tillåta 

popup-fönster från den aktuella webbplatsen, genom att klicka på raden och välja Tillåt popup-
fönster från den här webbplatsen (eller liknande). Förmodligen kommer webbläsaren vilja 
ladda om sidan, gör så i sådant fall.

2)  Om det däremot inte dyker upp en sådan inställning kan du göra följande: Gå in under menyn 
Verktyg > Blockering av popup-fönster > Inställningar för blockering av popup-fönster 
(alternativt Tools > Pop-up Blocker > Pop-up Blocker Settings). I rutan Adress till den 
webbplats som ska tillåtas (Address of website to allow) skriver du in adressen [ADRESS] 
och trycker sedan på Lägg till (Add). Spara inställningarna, och försök nu att öppna 
hjälpfönstret på nytt.
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Det kan hända att du behöver välja menyalternativet på nytt efter att du ändrat webbläsarens 
inställningar.

Steg 3

Du bör nu befinna dig i det nya rapportsystemets handledning. Denna består av fyra lektioner, 
mellan vilka du kan navigera med länkarna längst ner i varje respektive lektionstext (alternativt med 
trädmenyn till vänster i fönstret). Läs igenom de fyra lektionerna noggrant. Dessa ger dig en snabb 
överblick av det nya rapportsystemet. Stäng hjälpfönstret när du har läst klart lektionerna.

Nu när du har fått en handledning i det nya rapportsystemets funktionalitet vill vi undersöka hur du 
anser att det fungerar och hur du upplever det. Stanna gärna upp och tänk igenom vad du ser när du 
utför resterande steg.

Steg 4

Hitta rapporten ”Riskbed. jan-jun 09: Kön”. Det är en delad rapport som du har tillgång till. Öppna 
rapporten och titta på den. Laborera gärna med rapportens inställningar och olika alternativ.

OBS! Om du inte ser någon rapport kan det bero på att du inte har Adobe Flash player installerat i 
webbläsaren.

Steg 5

Hitta rapporten ”Rapportanvändning”. Det är en standardrapport, som följer med SeniorAlert. 
Öppna rapporten. Du behöver inte fylla i några parametrar och skapa rapporten, utan du kan gå 
tillbaka till rapporthanteraren istället.

Steg 6

Låtsas att rapporten ”Min första rapport” är en rapport som du själv skapat tidigare. Hitta denna 
rapport. Byt namn på den till något annat.

Steg 7

Leta reda på hjälptexten som handlar om att dela rapporter, genom att använda menyalternativet 
”Hjälptexter” i hjälpmenyn och därefter använda sökfunktionen. Härifrån kan du nu klicka dig 
vidare via länkarna i hjälptexterna och hitta hjälp om relaterade ämnen. Stäng hjälptextfönstret.

Steg 8

Aktivera tooltipsen, antingen genom hjälpmenyn eller genom att trycka F8. Peka runt på olika 
saker. Använd tooltipsen för att ta dig direkt in i hjälptexten som handlar om att dela en rapport 
(genom att trycka F2 när du pekar på menyalternativet för att dela en rapport). Stäng hjälpen.

Steg 9

Ta dig till rapportskaparen.
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Steg 10

Öppna de olika menyerna till höger, genom att peka på dem. Nåla fast en meny, så att den behålls 
öppen, och titta igenom de olika menyalternativen. Stäng (avnåla) menyn.

Steg 11

Lägg till en rubrik med valfri text i rapporten. Ändra storleken på texten till 40 och ändra textens 
färg till röd. Gör texten fet.

Steg 12

Lägg till en horisontell linje under rubriken.

Steg 13

Prova att förhandsvisa din nyskapare rapport (menyalternativet Visa rapport).
 
Steg 14

När rapportens visats kommer du även hitta en knapp längst ner till vänster i webbläsarens fönster, 
där du kan ladda ner det avslutande dokumentet. Hämta ner dokumentet, fyll i svaren, spara 
resultatet och e-posta dokumentet till staffan.wennberg@ucr.uu.se.
 
 
Tack för din medverkan!
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Bilaga H: Handledning i OQRR

Detta är de fyra lektionerna –! det vill säga ”handledningen” –! som ingick i prototypen. 
Användarna uppmanades att läsa igenom dessa som ett steg i utvärderingen, för att på så 
sätt få grundläggande kunskap om OQRR:s funktionalitet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Introduktion till lektionerna

För att lätt komma igång med kvalitetsregistrets rapportsystem finns ett antal lektioner 
inbyggda direkt i hjälpsystemet. Dessa går igenom den grundläggande funktionaliteten, 
och visar på en grundläggande nivå hur du använder systemet.

>> Första lektionen (Systemöversikt) >>

Lektion 1: Systemöversikt

Rapportsystemet, även kallat OpenQRegReports, är ett nytt sätt att generera rapporter. 
Istället för att, som tidigare, utgå från ett antal fördefinierade rapporter kan man nu skapa 
sina egna rapporter med valfritt innehåll. Inledningsvis kommer möjligheterna vara 
begränsade, men med tiden kommer större möjligheter att ges.

Rapportsystemet består i stort av två delar – rapportutforskaren och rapportskaparen. 
Utöver dessa innehåller systemet större möjligheter till hjälp om olika detaljer.

Rapportutforskaren är den första sidan du kommer till när du går in i rapportsystemet, 
och är den sida där du kan söka bland redan befintliga rapporter. Det är även härifrån du 
tar dig till rapportskaparen.

Rapportskaparen är den sida där du bygger en ny rapport, alternativt redigerar en redan 
sparad rapport.

Hjälpsystemet består av ett antal olika komponenter, bland annat dessa lektioner samt 
tooltips.

>> Nästa lektion (Rapportutforskaren) >>
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Lektion 2: Rapportutforskaren

Rapportutforskaren är den första sidan du kommer till när du väljer rapportsystemet 
(OpenQRegReports) från rapportmenyn. Sidan innehåller fyra olika rubriker – 
Standardrapporter, Delade rapporter, Mina egna rapporter samt Skapa ny rapport. De tre 
förstnämnda är olika kategorier av befintliga rapporter, som du kan öppna och använda. 
Om du klickar på respektive rubrik öppnas denna kategori i form av en lista. Listan går att 
rulla uppåt och nedåt (beroende av om det finns mer innehåll att visa åt respektive håll) 
genom två pilknappar längst ner i listan. Listan stängs med hjälp av den röda 
kryssknappen till vänster om listan.

Standardrapporter
Eftersom rapportsystemet är tänkt att utöka möjligheterna (snarare än att minska dem) 
finns registrets tidigare rapporter kvar, under kategorin Standardrapporter. Klickar man på 
en av dessa rapporter kommer man till samma sida som man hade gjort om man valt 
rapporten i den gamla rapportmenyn. Dessa rapporter är alltså inte skapade av 
användare, utan av utvecklare på UCR.

Delade rapporter
Denna kategori innehåller rapporter som skapats av användare, och sedan delats ut så att 
flera användare får tillgång till dem. En användare som vill dela med sig av en rapport 
skickar via rapportsystemet denna till närmaste ansvarig koordinator på den nivån, som 
därefter granskar kvaliteten och eventuellt godkänner rapporten för spridning inom sitt 
ansvarsområde.
Denna funktion är ännu ej implementerad i systemet.

Mina egna rapporter
När en användare sparar en egenskapad rapport sparas denna i kategorin Mina egna 
rapporter. Endast användaren själv kan se och använda dessa rapporter (fram till den 
punkt då man väljer att dela ut den till andra användare, se ovanstående stycke).
Om du klickar på en egen rapport öppnas en liten rapportmeny, med ett antal alternativ.
- Visa rapport fyller rapporten med dagsfärsk data och visar den färdiga rapporten. 
Härifrån kan du sedan exportera eller skriva ut rapporten.
Denna funktion är ännu ej implementerad.
- Redigera öppnar rapporten i rapportskaparen, där du kan fortsätta att editera rapporten.
- Byt namn låter dig ändra rapportens namn.
- Dela låter dig dela ut rapporten till andra användare, som då kan återanvända din 
sparade rapport. Denna rapport kommer då hamna under kategorin Delade rapporter hos 
dessa användare.
Denna funktion är ännu ej implementerad.
- Radera möjliggör att du kan ta bort rapporter du inte längre har användning för. Detta 
beslut går inte att ångra.
Denna funktion är ännu ej implementerad.

Den fjärde rubriken, Skapa ny rapport, tar dig direkt till rapportskaparen. Du möts då av 
en ny tom rapport.

<< Föregående lektion (Systemöversikt) <<   >> Nästa lektion (Rapportskaparen) >>
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Lektion 3: Rapportskaparen

Rapportskaparen är den plats där du kan skapa nya rapporter eller redigera dina egna, 
tidigare sparade rapporter. När du väljer "Skapa ny rapport" i rapportutforskaren möts du 
av ett tomt rapportblad. Detta kan du nu, uppifrån och nedåt, fylla med rapportelement.

Skapa rapportelement
För att lägga till ett nytt rapportelement klickar du på den gröna plus-symbolen längst till 
vänster på sidan. En markerad ruta dyker nu upp på sidan. Denna ruta symboliserar ett 
element i rapporten. Olika typer av element i en rapport är statisk text, olika sorter av 
diagram och tabeller, skiljelinjer och tomma utrymmen (för att flytta ner resterande innehåll 
och skapa mer luft och lättöversiktlighet i rapporten). Till vänster i varje rapportelement 
finns en palett med en knapp för varje existerande elementtyp. Dessa knappar kan man 
använda för att välja vilken typ det aktuella elementet ska ha.

När man byter typ anpassas resterande område inom elementets yta, och ett antal 
typspecifika parameterinställningar dyker upp. Till exempel, om man för ett element väljer 
text-knappen framträder inställningarna Text, Storlek, Typsnitt, Textstil och Textfärg. För ett 
diagramtyp finns inställningarna Urval, Filtrering, Gruppering och så vidare. OBS! Samtliga 
elementtyper är ännu inte implementerade.

För att ta bort ett rapportelement klickar du på den lilla röda stängningsknappen längst upp 
till vänster i det aktuella elementet.

Menyer
Längst till höger i webbläsarfönstret finns tre tabbar, som var och en gömmer en varsin 
meny. Dessa är Rapportmenyn, Rapportegenskapermenyn och Hjälpmenyn.

Rapportmenyn
I rapportmenyn finns följande olika alternativ för att behandla den öppnade rapporten:
- Ångra... backar tillbaka ett steg, och ångrar den senast utförda händelsen. Denna 
funktion är ännu inte implementerad.
- Gör om... går framåt ett steg och gör om den senast ångrade händelsen (om ångrade 
händelser existerar). Denna funktion är ännu ej implementerad.
- Spara låter dig spara den öppna rapporten under det angivna namnet (se nedan). Denna 
funktion är ännu ej implementerad.
- Spara och stäng sparar den öppna rapporten (se spara ovan) och stänger sedan 
rapportskaparen. Systemet återgår då till rapportutforskaren. Denna funktion är ännu ej 
implementerad.
- Visa rapport visar resultatet av den öppna rapporten i ett nytt lager ovanpå 
rapportskaparen. Du kan nu se hur den färdiga rapporten kommer se ut.
- Dela låter dig dela ut rapporten så som den ser ut just nu. Detta är samma sak som att 
dela ut den från rapportutforskaren. Denna funktion är ännu ej implementerad.
- Skapa ny rapport tömmer rapportskaparen och låter dig jobba med en helt ny och tom 
rapportdesign.
- Stäng rapportskapare stänger rapportskaparen och återgår till rapportutforskaren.

Rapportegenskaper
Menyn Rapportegenskaper innehåller inställningar för den öppna rapporten.
- Rapportnamn låter dig byta namn på rapporten. Det är detta namn som används när du 
sedan sparar rapporten, och som kommer stå i listan över dina sparade rapporter.
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- Marginal topp låter dig ställa in marginalstorleken i rapportens övre kant. Denna funktion 
är ännu ej implementerad.
- Marginal botten låter dig ställa in marginalstorleken i rapportens undre kant. Denna 
funktion är ännu ej implementerad.
- Vänstermarginal låter dig ställa in marginalstorleken i rapportens vänstra kant. Denna 
funktion är ännu ej implementerad.
- Högermarginal låter dig ställa in marginalstorleken i rapportens högerkant. Denna 
funktion är ännu ej implementerad.

Hjälpmenyn
Hjälpmenyn gås igenom i nästa lektion.

<< Föregående lektion (Rapportutforskaren) <<   >> Nästa lektion (Hjälpsystemet) >>
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Lektion 4: Hjälpsystemet

I det nya rapportsystemet finns utökade möjligheter för hjälp och vägledning. Denna hjälp 
består av flera olika komponenter, som här gås igenom en i taget.

Hjälpmenyn
I hjälpmenyn hittar du genvägar till samtliga hjälpkomponenter. Längst upp till höger i den 
utfällda menyn finns en liten rödfärgad nål. Klicka på denna, för att låsa fast menyn. 
Praktiskt så innebär detta att menyn behålls utfälld även när du för bort musen från den, 
vilket kan vara användbart om man jobbar aktivt med en menys innehåll. Nålen färgas 
grön för att indikera att nålen är aktiv och menyn således är fastnålad. (Samma nål 
återfinns även i de två menyerna Rapportmeny samt Rapportegenskaper i 
rapportskaparen). Klicka på nytt på nålen för att avaktivera den.
Hjälpmenyn innehåller följande alternativ:
- Hjälptexter är en katalog över mer eller mindre utförliga texter, som var och en 
behandlar ett område. Ett område är exempelvis den här lektionen; med andra ord 
befinner du dig bland hjälptexterna när du läser detta.
När du väljer Hjälptexter från hjälpmenyn öppnas ett nytt fönster. Tanken bakom detta är 
att du ska kunna arbeta i registret samtidigt som du har hjälptexterna öppna. Texterna är 
uppställda i en trädstruktur, och sorterade i olika kategorier. En kategori kan i sin tur 
innehålla ytterligare kategorier. Via trädstrukturen, som du hittar till vänster i hjälpfönstret, 
kan du öppna och stänga kategorier för att hitta den hjälptext som du för stunden behöver. 
En stängd kategori symboliseras av en liten box med ett plustecken. Genom att klicka på 
kategorin öppnas denna, och dess innehåll visas i trädet. Symbolen ändras till en box med 
ett minustecken. Klicka igen på kategorin för att stänga densamma.
Hjälptexter symboliseras genom en liten blå symbol med ett frågetecken. Klicka på en 
sådan text för att öppna innehållet. En öppen text symboliseras genom att den färgas röd. 
En hjälptext kan innehålla länkar till relaterade texter.
Längst upp till höger i textbehållaren (den vita arean) finns två pilknappar. Använd dessa 
för att backa tillbaka till tidigare besökta hjälptexter, alternativt stega framåt (om du har 
backat).
På samma plats finns också en knapp för utskrift och export till PDF. Här kan du välja 
huruvida du vill skriva ut/exportera en hjälptext, hjälptextens hela kategori, kategorin 
ytterligare ett steg upp, och hela vägen upp till trädets rot (det vill säga skriva ut samtliga 
hjälptexter).
Allra längst upp till höger finns en sökruta, som möjliggör att du snabbt kan söka rätt på en 
efterfrågad hjälptext. Genom att ange ett eller flera sökord filtreras samtliga hjälptexter, 
och de texter som innehåller samtliga sökord (i rubriken och/eller själva texten) visas upp i 
trädstrukturen. Övriga hjälptexter göms för stunden. Genom att tömma sökboxen visas 
samtliga hjälptexter igen.
Observera att många av hjälptexterna ännu inte har skrivits, varför du om du bläddrar runt 
bland dem ibland kan stöta på error-meddelanden som säger att texter eller attribut 
saknas.
- Handledning är ett antal hjälptexter (lektioner) specialskrivna för att komma igång med 
systemet. När du läser detta befinner du dig mitt i handledningen. Den enda praktiska 
skillnaden mellan att välja Hjälptexter kontra Handledning i hjälpmenyn är att den 
sistnämnda tar dig direkt till första lektionens hjälptext, medan den förstnämnda tar dig till 
hjälptexternas förstasida.
- Aktivera tooltips låter dig slå på eller av systemets tooltips. Läs mer om tooltips längre 
ner.
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- Användarnivå låter dig som användare ställa in din egenuppskattade kompetensnivå. 
Syftet är att göra systemet lite mer anpassat för den enskilde användaren. De finns för 
närvarande tre nivåer – Novis, Normal och Avancerad. En användare som är inställd på 
Novis upplever en enklare version av rapportsystemet med mindre förkunskapskrav. En 
Novis kan endast skapa enklare rapporter. En användare på Avancerad-nivån förutsätts 
däremot ha större erfarenhet och då får större möjligheter i sitt rapportskapande. Denna 
nivå kan dock ha en förvirrande effekt på en mer oerfaren användare. Även tooltipsen (se 
längre ner) kommer fördjupa sig olika mycket beroende på användarnivå.
OBS! Denna funktion är ännu ej implementerad.

Tooltips
I systemet finns en stor samling tooltips. En tooltip är en liten pratbubbla, som 
kommunicerar en minimal hjälptext om något du ser på skärmen. Genom hjälpmenyn till 
höger kan du slå på och slå av tooltips. Du kan även använda snabbknappen F8 för att 
åstadkomma samma sak. 
När funktionen är påslagen behöver du bara peka på ett objekt för att få fram dettas tooltip 
(och följaktligen föra bort musen från objektet för att stänga tooltipset). Ett objekt som har 
en tooltip får en annan muspekare när du pekar på det.
Observera att samtliga objekt ännu inte har tooltips, som nämnt ovan.
Samtliga tooltips har en motsvarande hjälptext i Hjälptext-systemet. Genom att trycka på 
knappen F2 när en tooltip är synlig öppnas hjälptextfönstret med just detta hjälptextavsnitt, 
och du kan direkt läsa mer om ämnet.

<< Föregående lektion (Rapportskaparen) <<
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Bilaga I: Utvärderingens enkät

Utvärderingen avslutades med att denna enkät kunde laddas ner.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Enkät tillhörande utvärdering av rapportsystemet OpenQRegReports

Följande enkät är den avslutande delen av utvärderingen av det nya rapportgenereringssystemet, 
fortsättningsvis kallat Det nya rapportsystemet.

Vänligen besvara följande frågor så utförligt Du kan. Skriv ner allt Du kommer att tänka på; ju mer 
detaljer vi får reda på desto bättre system kan vi bygga. Känn inget som helst behov av att vara 
”snäll”, utan svara kritiskt om det är så Du känner.

1. Vilken är Din yrkestitel? Sätt ett kryss i lämplig ruta.
 [ ] Läkare [ ] Sjuksköterska/-skötare [ ] Sekreterare
 [ ] Annat, nämligen: 

2. Hur ofta skapar du en rapport genom kvalitetsregistret?
 [ ] Dagligen
 [ ] Någon eller några gånger i veckan
 [ ] Någon eller några gånger i månaden
 [ ] Någon eller några gånger i halvåret
 [ ] Någon eller några gånger om året
 [ ] Mer sällan/aldrig

3a. Vad är ditt allmänna intryck av det nya rapportsystemet?
 [ ] Mycket negativt
 [ ] Negativt
 [ ] Varken negativt eller positivt
 [ ] Positivt
 [ ] Mycket positivt

3b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

4a. Hur svårt/enkelt tycker Du att det är att navigera i det nya rapportsystemet?
 [ ] Mycket svårt
 [ ] Svårt
 [ ] Varken enkelt eller svårt
 [ ] Enkelt
 [ ] Mycket enkelt

4b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 
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5a. Vad anser Du om det nya rapportsystemets utseende?
 [ ] Inte alls bra
 [ ] Mindre bra
 [ ] Bra
 [ ] Ganska bra
 [ ] Mycket bra

5b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

6a. Hur pass svårt/enkelt är det att förstå hur det nya rapportsystemet fungerar? 
 [ ] Mycket svårt
 [ ] Svårt
 [ ] Varken enkelt eller svårt
 [ ] Enkelt
 [ ] Mycket enkelt

6b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

7a. Upplever Du det nya rapportsystemet som genomtänkt?
 [ ] Väldigt ogenomtänkt
 [ ] Ogenomtänkt
 [ ] Varken ogenomtänkt eller genomtänkt
 [ ] Genomtänkt
 [ ] Väldigt genomtänkt

7b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

8. Hur känns det att skapa en rapport från grunden?
Svar: 

9a. Vad anser Du om de respektive namnen ”Standardrapporter”, ”Delade rapporter” och ”Mina 
rapporter”? 
 [ ] Väldigt dåliga
 [ ] Dåliga
 [ ] Varken dåliga eller bra
 [ ] Bra
 [ ] Väldigt bra

9b. Finns det enligt Dig bättre formuleringar på ovanstående rapportkategorier?
Svar: 
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10a. Vad anser Du om att de ”gamla” rapporterna har flyttats ner i ett filsystem, som innebär att det 
blir ett extra steg för att hitta dem?
 [ ] Väldigt dåligt
 [ ] Dåligt
 [ ] Varken dåligt eller bra
 [ ] Bra
 [ ] Väldigt bra

10b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

11a. Vad anser Du om det nya rapportsystemets inbyggda hjälpsystem? Med hjälpsystem menas 
såväl det externa hjälptextfönstret som tooltipsen.
 [ ] Väldigt dåligt
 [ ] Dåligt
 [ ] Varken dåligt eller bra
 [ ] Bra
 [ ] Väldigt bra

11b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar:

12a. Vad är Dina tankar om att man skulle kunna ställa in sin kompetensnivå, och få anpassad hjälp 
därefter?
 [ ] Väldigt dåligt
 [ ] Dåligt
 [ ] Varken dåligt eller bra
 [ ] Bra
 [ ] Väldigt bra

12b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

13a. I nuläget öppnas hjälptexterna i ett eget fönster. Alternativet är att hjälptexterna visas i samma 
fönster som man redan arbetar i.
Vad tycker Du om att hjälptexterna öppnas i ett eget fönster?
 [ ] Väldigt dåligt
 [ ] Dåligt
 [ ] Varken dåligt eller bra
 [ ] Bra
 [ ] Väldigt bra

13b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

 Bilaga I: Utvärderingens enkät

121



14a. Vad anser Du om hjälplektionerna?
 [ ] Väldigt dåligt
 [ ] Dåligt
 [ ] Varken dåligt eller bra
 [ ] Bra
 [ ] Väldigt bra

14b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

15. Vad anser Du om att det finns två menysystem, ett uppe (det gamla) och ett till höger (den 
utfällbara)? 
Markera med ett kryss (X) i rutan framför de två egenskaper nedan som Du bäst tycker stämmer 
överens med Ditt svar på frågan.

 [ ] Oproblematiskt  [ ] Ogenomtänkt
 [ ] Strukturerat   [ ] Smidigt
 [ ] Förvirrande   [ ] Tydligt
 [ ] Onödigt   [ ] Luddigt
 [ ] Problemskapande  [ ] Smart

16. Vad anser Du om att använda symboler istället för texter på menyerna?
Svar:

17a. Hur pass mycket känner Du att Du har kontroll över vad Du gör i det nya rapportsystemet?
 [ ] Väldigt lite
 [ ] Lite
 [ ] Varken lite eller mycket
 [ ] Väldigt mycket
 [ ] Mycket

17b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

18a. I det nya rapportsystemet uppvisas rörliga diagram. Vad tycker Du om denna nya typ av 
diagram?
 [ ] Väldigt dåligt
 [ ] Dåligt
 [ ] Varken dåligt eller bra
 [ ] Bra
 [ ] Väldigt bra

18b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.
Kommentar: 

19. Har Du några bra idéer på ytterligare funktionalitet i ett sådant här rapportsystem?
Svar:
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20. Var det någonting i det nya rapportsystemet som inte alls fungerade när Du skulle testa det?
Svar: 

21a. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar in 
så kan Du lämna ett färre antal svar.

 [ ] Snabbt
 [ ] Snyggt
 [ ] Modernt
 [ ] Lättförståeligt
 [ ] Pålitligt
 [ ] Genomtänkt
 [ ] Användarvänligt
 [ ] Förenklande
 [ ] Kraftfullt
 [ ] Visionärt

21b. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar in 
så kan Du lämna färre antal svar.

 [ ] Onödigt
 [ ] Hafsigt
 [ ] Förvirrande
 [ ] Fult
 [ ] Svårförståeligt
 [ ] Krävande
 [ ] Osäkert
 [ ] Överskattat
 [ ] Ogenomtänkt
 [ ] Tidskrävande

22. Tror Du att Du skulle kunna ha nytta av detta nya rapportsystem i framtiden? Varför/varför inte? 
Svar: 
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Bilaga J: Sammanställning av utvärderingens enkät

Elva användare deltog i utvärderingen. Här är deras sammanställda svar.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Vilken är Din yrkestitel?1. Vilken är Din yrkestitel?

Läkare 0

Sjuksköterska/-skötare 8

Sekreterare 0

Annat, nämligen: 3

Annat, nämligen:Annat, nämligen:

MAS 2

Arbetsterapeut 1

2. Hur ofta skapar du en rapport genom kvalitetsregistret?2. Hur ofta skapar du en rapport genom kvalitetsregistret?

Dagligen 0

Någon eller några gånger i veckan 1

Någon eller några gånger i månaden 2

Någon eller några gånger i halvåret 2

Någon eller några gånger om året 0

Mer sällan/aldrig 6

3a. Vad är ditt allmänna intryck av det nya rapportsystemet?3a. Vad är ditt allmänna intryck av det nya rapportsystemet?

Mycket negativt 0

Negativt 2

Varken negativt eller positivt 2

Positivt 6

Mycket positivt 1
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3b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Mer positivt än negativt. Det är tyvärr för få delar som är implementerade. Skulle velat ha testat fler. 
Saknade adobe flash, varför jag fick hoppa över den delen.

Jag tyckte inte jag kunde se hur utrapporterna kommer att se ut. När det gäller själva funktionaliteten är 
den ok. Jag saknar backafunktion, det är inte bra att man måste börja om från rapportsidan för att komma 
åter till föregående moment. Kalla gärna rapprtsidan för rapporthanteraren om det är det ni tänker på den 
som. Ha enhetlig vokabulär.

Har inte jobbat med något annat rapportsystem så jag kan inte jämföra

Svårhanterade menyer. Ej självklara rubriker.

Krångligt

Får ingen överblick, det är inte intuitivt, utifrån ”hemuppgiften” kan jag inte se hur jag enkelt och lätt ska 
kunna hämta de utdata som jag och verksamheten behöver.

Alltid positiv till att lära mig nya saker som jag kan ha nytta av.

4a. Hur svårt/enkelt tycker Du att det är att navigera i det nya rapportsystemet?4a. Hur svårt/enkelt tycker Du att det är att navigera i det nya rapportsystemet?

Mycket svårt 1

Svårt 4

Varken enkelt eller svårt 2

Enkelt 3

Mycket enkelt 1

4b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

För att vara första gången tycker jag att sökfunktionerna är bra och verkar lätta att hoppa mellan. 
Rapporten tog ett tag och en del sökande innan jag fick ordning på. Vid en första anblick ser det mycket ut 
men jag tror inte det är så svårt att lära sig.

För att vara novis så gick det lätt att hitta dom olika alternativen

Överskådligt. Ej självklara rubriker. Fungerar ej tillsammans med Internet Explorer 6, som vissa 
landsting/kommuner fortfarande använder.

Trots skrifliga instruktioner är det helt obegripligt

Antagligen vänjer man sig vid kontrollerna men de känns inte på något sätt självklara.

Det känns lite svårt att lära sig navigera i systemet genom att läsa och prova, ingen att fråga när man låst 
sig och inte kommer vidare. Men så är det oftast när man börjar med något nytt. Men personlig eller 
grupputbildning är alltid att rekommendera anser jag. Man spar tid i denna dagliga tidsjakt.
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5a. Vad anser Du om det nya rapportsystemets utseende?5a. Vad anser Du om det nya rapportsystemets utseende?

Inte alls bra 0

Mindre bra 2

Bra 5

Ganska bra 2

Mycket bra 2

5b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

De färdiga rapporterna var bra. 

Fick inte fram några färdiga rapporter?? Har inte Adobe Flash Player installerad.

Bra, men tydligare rubriker. Hellre fler än någon enstaka.

vet inte vad jag ser

6a. Hur pass svårt/enkelt är det att förstå hur det nya rapportsystemet fungerar? 6a. Hur pass svårt/enkelt är det att förstå hur det nya rapportsystemet fungerar? 

Mycket svårt 1

Svårt 3

Varken enkelt eller svårt 5

Enkelt 1

Mycket enkelt 1

6b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Vid en första anblick verkade det svårt. Tror att man lär sig det ganska snabbt när man får jobba praktiskt 
med det.

Jag hade problem från steg 7 när jag inte fick upp hjälptexter. Brukar kunna få fram det jag behöver om 
instruktionen är klar och det fungerar

Tog lång tid – har suttit 1 tim.

Tror det är ganska enkelt att förstå men hjälpfunktionen var inte helt enkel. Lätt att hitta men sen lite svårt 
att få den hjälp jag behövde ex hur jag ändrade färg i rapporten. Det står att ”här är det” men inget mer. 
Kan var hos mej felet ligger!

Om man bara läser lektionerna är det väldigt svårt. Har man sedan provat att använda systemet så man ser 
vad man menar när man skriver i lektionerna är det lättare. Behövs definitivt bilder för att visa vad man 
menar om man vill att alla användare skall känna sig bekväma.

När man kommer till Skapa rapport får det ske genom trial and error-metoden eftersom det inte på något 
sätt är självklart. Lyckades heller inte med att byta färg på texten.

Det kommer säkert att bli bra när man lärt sig systemet.
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7a. Upplever Du det nya rapportsystemet som genomtänkt?7a. Upplever Du det nya rapportsystemet som genomtänkt?

Väldigt ogenomtänkt 0

Ogenomtänkt 2

Varken ogenomtänkt eller genomtänkt 2

Genomtänkt 7

Väldigt genomtänkt 0

7b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Jag har svårt att säga det då så mycket ej var i funktion. Jag kunde heller inte prova att göra en rapport och 
kunde inte se hur presentationen kommer att se ut. Jag såg heller inget om utsökningsparametrarna. Så jag 
vet inte om det jag vill kunna göra är möjligt att göra. Jag får mycket ”fel på sidan”, lång svarstid och en 
hel del ofullständiga hämtningar

Det kan upplevas väldigt ogenomtänkt då jag inte hittar någon röd tråd från början till slut. Menyer lite 
varstans. Ett namn på menyn och ett namn på bilden som visas exempel ”Visa rapport” blir 
”förhandsvisa”.
När jag i steg 5 väljer Rapportanvändning” vet jag inte vad jag hamnar. Svårtydda överskrifter, 
sidrubriker.

vet inte om ni förstår att detta ska praktiskt kunna användas för att förbättra vården. Jag kan nog lugnt 
säga att ingen av mina kollegor skulle tycka detta är ett lätt system. Varför inte bara ändra färgen på den 
gamla rapporten så den syns?

svårt att bedöma detta.

8. Hur känns det att skapa en rapport från grunden?

Ganska bra. Jag kunde dock inte genomföra hela då jag saknade nödvändiga verktyg.

Gick inte eftersom jag inte kom längre än fram till steg 7 i anvisningen.
Hade också problem med steg 11 att ändra färg till röd.

Roligt

Nu undrar jag om jag missat något i mina uppgifter. Jag har inte skapat en rapport från grunden med dessa 
instruktioner. 
Annars är det precis det jag vill kunna göra.

Vet inte riktigt men förhoppningsvis bra och lättare att få en helhel.

Enkelt. Svårare att testa när allt inte är implementerat ännu.
Skulle vilja testa när allt är igång. Fick bara testa att visa text och linje.

Det känns väldigt bra. Men det var svårt att e hur man lyckades utan att ha riktig data att jobba med. Jag 
fick bara upp ett tomt diagram så det är svårt att veta vilka möjligheter som finns.

Ingen aning vet inte vad jag gjort

Jag har inte skapat någon rapport från grunden eftersom jag inte har hämtat några data vilket j är det 
viktigaste steget.

Bra
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9a. Vad anser Du om de respektive namnen ”Standardrapporter”, ”Delade rapporter” och ”Mina 
rapporter”? 
9a. Vad anser Du om de respektive namnen ”Standardrapporter”, ”Delade rapporter” och ”Mina 
rapporter”? 

Väldigt dåliga 0

Dåliga 0

Varken dåliga eller bra 0

Bra 11

Väldigt bra 0

9b. Finns det enligt Dig bättre formuleringar på ovanstående rapportkategorier?

Nej, men jag skulle vilja ha en standardrapport som söker ut  antalet riskbedömda, av dem antalet med 
risk och av dem vilka som har en händelse registrerad för vart och ett av områdena

Delade kan uppfattas som fler rapporter i samma vy/utskrift och inte delade med andra. Har dock inget 
annat förslag

Standardrapporter? Vad är det? Är det verkligen att Exportera data?
Kan man inte dela in Standardrapporter mer? Kan man ha en rubrik till?

10a. Vad anser Du om att de ”gamla” rapporterna har flyttats ner i ett filsystem, som innebär att 
det blir ett extra steg för att hitta dem?
10a. Vad anser Du om att de ”gamla” rapporterna har flyttats ner i ett filsystem, som innebär att 
det blir ett extra steg för att hitta dem?

Väldigt dåligt 0

Dåligt 0

Varken dåligt eller bra 6

Bra 2

Väldigt bra 1

10b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Spelar ingen roll för min del. Huvudsaken är att det går att få ut bra rapporter som ger svar på det vi frågar 
efter

Röd tråd som jag kan följa är bra för novisa användare i ett sådanthär system.
Val 1 ”leder till” Alternativ 1a eller 1b
Val 1a ”leder till” alternativ 1aa eller 1 ab. osv.
Bra för att lätt kunna användas.

Vat inte eftersom jag inte förstår hur detta nya funkar överhuvudtaget

Bilaga J: Sammanställning av utvärderingens enkät

128



11a. Vad anser Du om det nya rapportsystemets inbyggda hjälpsystem? Med hjälpsystem menas 
såväl det externa hjälptextfönstret som tooltipsen.
11a. Vad anser Du om det nya rapportsystemets inbyggda hjälpsystem? Med hjälpsystem menas 
såväl det externa hjälptextfönstret som tooltipsen.

Väldigt dåligt 0

Dåligt 0

Varken dåligt eller bra 1

Bra 4

Väldigt bra 6

11b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Lättöverskådligt.

Borde vara bra om det fungerar.

Hjälptexten i menyträdet kändes lite rörig när man drog listen med muspekaren och texten o tecknen inte 
satt ihop.

Tooltipsen är ju mycket bra. Men borde kunna användas på fler ställen i Det nya rapportsystemet.

tooltipsen försvann när man flyttade sig mellan standardrapport och delade rapport eller egna rapporter

nackdel att man måste trycka F8 för att aktivera hjälptexten varje gång man byter sida.

12a. Vad är Dina tankar om att man skulle kunna ställa in sin kompetensnivå, och få anpassad hjälp 
därefter?
12a. Vad är Dina tankar om att man skulle kunna ställa in sin kompetensnivå, och få anpassad hjälp 
därefter?

Väldigt dåligt 0

Dåligt 0

Varken dåligt eller bra 0

Bra 6

Väldigt bra 5

12b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Men kan vara svårt att veta vilken nivå man är på.

Det behöver jag.

Hade gärna viljat se det i bruk, tanken är god. Men svårt att utföra?

lite svårt att förstå bara hur man skulle kunna utforma texter uifrån detta.

När man lärt sig systemet så vill man inte ha samma hjälpnivå.
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13a. I nuläget öppnas hjälptexterna i ett eget fönster. Alternativet är att hjälptexterna visas i samma 
fönster som man redan arbetar i.
Vad tycker Du om att hjälptexterna öppnas i ett eget fönster?

13a. I nuläget öppnas hjälptexterna i ett eget fönster. Alternativet är att hjälptexterna visas i samma 
fönster som man redan arbetar i.
Vad tycker Du om att hjälptexterna öppnas i ett eget fönster?

Väldigt dåligt 0

Dåligt 1

Varken dåligt eller bra 4

Bra 5

Väldigt bra 1

13b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Du väljer dem om du behöver dem.

Vore bäst om hjälptexterna visades i samma fönster som man arbetar i.

Bättre om de visas i samma fönster man arbetar i.

Bra att kunna jobba i två fönster samtidigt

Hjälptexten skall öppnas i eget fönster. Men tooltipsen skall ge lite mer tips och idéer och ”Vad menas”. 
Så kan man använda Hjälptexten mer ingående. Gärna med exemplifiering med bilder i hjälptext

14a. Vad anser Du om hjälplektionerna?14a. Vad anser Du om hjälplektionerna?

Väldigt dåligt 0

Dåligt 4

Varken dåligt eller bra 3

Bra 4

Väldigt bra 0

14b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Men eftersom jag önskar kunna utforma anpassade rapporter kanske de inte räcker?

För långa - borde vara mer kortfattade. Kommer inte ihåg informationen sedan när man är i verktygen. 
Eller så måste man skriva ut lektionerna skriftligt.

Jag har svårare att läsa än att knappa för att hitta alternativen, skulle nog kännas enklare nu att läsa 
hjälplektionerna och förstå. Kändes bättre när jag fick gå vidare via dom olika stegen. Detta beror nog på 
att jag inte har någon vana med rapportsystem men med att hitta olika alternativ i diverse datorsystem

Svårt språk, speciellt om man inte kan. Som ssk med IT kompetens är det dock lättare.

ganska omfattande texter i en liten ruta. Svårt att få överblick

För mycket och för liten text

med reservation för att jag tillhör kategorin som inte uppskattar att behöva läsa manualer; hjälplektionerna 
var inte lättlästa, ganska så rörigt skrivna.
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14b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Som ny i systemet är det bra med hjälp i alla lägen.

15. Vad anser Du om att det finns två menysystem, ett uppe (det gamla) och ett till höger (den 
utfällbara)? 
Markera med ett kryss (X) i rutan framför de två egenskaper nedan som Du bäst tycker stämmer 
överens med Ditt svar på frågan.

15. Vad anser Du om att det finns två menysystem, ett uppe (det gamla) och ett till höger (den 
utfällbara)? 
Markera med ett kryss (X) i rutan framför de två egenskaper nedan som Du bäst tycker stämmer 
överens med Ditt svar på frågan.

15. Vad anser Du om att det finns två menysystem, ett uppe (det gamla) och ett till höger (den 
utfällbara)? 
Markera med ett kryss (X) i rutan framför de två egenskaper nedan som Du bäst tycker stämmer 
överens med Ditt svar på frågan.

15. Vad anser Du om att det finns två menysystem, ett uppe (det gamla) och ett till höger (den 
utfällbara)? 
Markera med ett kryss (X) i rutan framför de två egenskaper nedan som Du bäst tycker stämmer 
överens med Ditt svar på frågan.

Oproblematiskt 4 Ogenomtänkt 0

Strukturerat 0 Smidigt 2

Förvirrande 5 Tydligt 1

Onödigt 0 Luddigt 0

Problemskapande 3 Smart 1

16. Vad anser Du om att använda symboler istället för texter på menyerna?

Det är väl endast rapportdelen som ser så ut, vilket jag inte tycker är några problem

Texter är bättre

Helt ok

Bättre med text – lätt att missförstå symboler.

Bättre med text

Förvirrande men enkelt & smart om man kan få användaren att förstå detta. Där ligger oftast det största 
problemet. Ffa måste man använda rätt ikonbetydelse för rätt meny. Dvs inte en komprimeringsikon för 
meny.

I stort sett bra om det är rätt symboler

ingen aning har som sagt inte begripit överhuvudtaget

Helt OK så länge det visas i klartext när man pekar på respektive symbol.

Svårt att svara på denna fråga.

17a. Hur pass mycket känner Du att Du har kontroll över vad Du gör i det nya rapportsystemet?17a. Hur pass mycket känner Du att Du har kontroll över vad Du gör i det nya rapportsystemet?

Väldigt lite 3

Lite 3

Varken lite eller mycket 2

Mycket 1

Väldigt mycket 2
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17b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Svåranalyserat när endast delar av sökorden är implementerade. Tycker också bilden där diagrammen 
ligger mitt i bilden ser/blir rörig när menyn till höger används. Får inte riktigt ihop att de inte kan klickas 
fram i sidomeny men det kan vara en smaksak.

Blir nog bättre.

Styrt system men ändå så pass många valbarheter att man upplever att man får styra det som behövs 
självständigt. Och man får ut det man behöver.

Det kändes naturligt att våga klicka på dem olika länkarna

egentligen alldeles för tidigt att säga.

har provat en gång och har inte några kunskaper ännu, väldigt dålig kunskap.

18a. I det nya rapportsystemet uppvisas rörliga diagram. Vad tycker Du om denna nya typ av 
diagram?
18a. I det nya rapportsystemet uppvisas rörliga diagram. Vad tycker Du om denna nya typ av 
diagram?

Väldigt dåligt 0

Dåligt 0

Varken dåligt eller bra 5

Bra 3

Väldigt bra 3

18b. Komplettera gärna ovanstående fråga med en kommentar.

Att kunna flytta över tid eller antal är bra. Dock är några alternativ (Prick i ökande storlek) svårtolkade i 
ett animerat system.

vet inte. Kanske underlättar det för någon att hålla kvar uppmärksamheten? Å andra sidan svårare att 
hinna resonera runt resultaten. Vilket är det absolut viktigaste och primära syftet med registret.

19. Har Du några bra idéer på ytterligare funktionalitet i ett sådant här rapportsystem?

Mer steg i menyerna som ger mig rätt händelse under rätt menyalternativ inte samla allt på ett ställe i en 
slags påse.

Drill down funktioner så man kan klicka på diagrammen och komma steg djupare i datamängden.

Färgvalen var väldigt svåra – jag lyckades inte bytaa färg. Räcker nog med den 7 vanligaste färgerna tror 
jag. 

Att dela rapporter behöver nog funderas igenom så man vet vem som ska kunna säkra att gjorda rapporter 
är kvalitetssäkrade

Jag skulle vilja ha utdata presenterade via drill down-teknik så som exempelvis Qlikview kan 
åstadkomma. Det har visat sig att även ovana/ovilliga datoranvändare tycker att det är ett enkelt och 
smidigt sätt att ta del av utdata av skilda slag.
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20. Var det någonting i det nya rapportsystemet som inte alls fungerade när Du skulle testa det?

Saknade adobe flash samt fick inte upp färgändringen i rapporten, trots att pekaren stod på rött.

Se tidigare svar om- fick inga hjälptexter, kunde inte hitta någonstans i steg 11 för att ändra texten röd.

Kunde inte ändra färg på min rubrik i rapporten.

Kunde ej välja annat än cirkeldiagram under rapportskaparen. Användarnivån. Dvs allt som vid tillfället ej 
fungerade

tooltipsen fick man klicka i flera ggr efter man bytt sida. När jag gkorde steg 5 hamnade jag på startsidan. 
Jag tror inte jag skulle gjort det utan att detta var en bugg.

Allt eller inget följde instruktionerna men vet inte vad/hur jag gjort eller hur jag ska tyda det jag 
förhoppningsvis skulle sett

Ja, diagrammet visades inte trots att jag har Flash player installerat. Har dock sett det vid ett tidigare 
tillfälle på annan dator.

Jag kunde inte ändra färg 
På texten när jag hade lagt till en rubrik.

21a. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar 
in så kan Du lämna ett färre antal svar.

21a. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar 
in så kan Du lämna ett färre antal svar.

21a. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar 
in så kan Du lämna ett färre antal svar.

21a. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar 
in så kan Du lämna ett färre antal svar.

Snabbt 3 Genomtänkt 0

Snyggt 3 Användarvänligt 2

Modernt 5 Förenklande 3

Lättförståeligt 2 Kraftfullt 0

Pålitligt 0 Visionärt 2

21b. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar 
in så kan Du lämna färre antal svar.

21b. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar 
in så kan Du lämna färre antal svar.

21b. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar 
in så kan Du lämna färre antal svar.

21b. Nedan följer tio egenskaper. Sätt en markering (X) i rutan framför de tre som Du tycker bäst 
stämmer in på det testade rapportsystemet. Tycker Du att färre än tre eller ingen egenskap passar 
in så kan Du lämna färre antal svar.

Onödigt 0 Krävande 1

Hafsigt 0 Osäkert 1

Förvirrande 4 Överskattat 0

Fult 0 Ogenomtänkt 1

Svårförståeligt 1 Tidskrävande 1
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22. Tror Du att Du skulle kunna ha nytta av detta nya rapportsystem i framtiden? Varför/varför 
inte?

Ja absolut. Har saknats hitills, då uppgifter fått tas från registrator. Nu sitter jag inte på positionen som 
dataansvarig men jag kan nog tycka att det skulle fungera.

Snyggare rapporter och förhoppningsvis lättare att få fram rapporter.

Ja, om jag kan få ut de rapporter jag önskar, se tidigare svar

Sammanfattningsvis så ser jag inga större problem med funktionalitet eller med layout. Däremot tycker 
jag inte jag kan säga något om hur utrapporterna kommer att se ut. Det är möjligt att jag missade något 
väsentligt. 

Jag ser fram emot möjligheten till att ta ut rapporter som jag vill ha dem, som det nu är exporterar jag data 
till Excel och gör egna utrapporter. Jobbkrävande och risk för felaktigheter i datauttaget.

Ja men hade svårt att se fördelarna – fick det ej att fungera fullt…..

Ja, det skulle vara ett bra system. Gärna integrera med journalsystem som idag finns i vården. Open 
source.

Detta är mycket mera modernt än det nuvarande rapport systemet. Det ser behagligt ut och det finns 
utvecklingsmöjligheter. Lite svårt att avgöra då man inte har riktigt data att skapa egna rapporter kring. 
Men funktionen är väldigt bra.

nej alldeles för krångligt

Kanske. Beroende på hur det visar sig fungera när det är klart och när jag kan hämta utdata. Kvaliteten på 
presentationen av utdata är avgörande för nyttan med registret.

Jag tror att bara jag lärt mig det så kommer det att vara till stor nytta.
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Bilaga K: Screenshots från prototypen

Nedan återfinns ett antal implementerade detaljer från prototypen.s
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Figur 10: Rapportutforskaren

Figur 11: Rapportskaparen
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Figur 12: Dialog vid radering av rapport

Figur 13: Dialog vid namnbyte av rapport
Figur 14: Rapportskaparens rapportmeny

Figur 15: Egenskaper för en linje

Figur 16: Verktyg för att byta färg på texten

Figur 17: Palett hos ett nytt element

Figur 19: Lägg till nytt 
rapportelement

Fig 18: Dynamiskt diagram
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Fig 22: Tooltip
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Fig 20: Det inbyggda hjälptextsystemet

Fig 23: Hjälpsystemets navigation, 
sökfunktion samt utskriftsmeny
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