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Sammanfattning 
Människor med olika typer av funktionshinder söker ofta 

möjligheter till utbyte av kunskaper och erfarenheter med andra i 

samma situation. Kunskap är makt och i det här speciella fallet 

innebär kunskapen också empowerment, den enskilda människan 

får kraft och redskap att förbättra sin egen situation. 

Det här examensarbetet handlar om gränssnittsutveckling för 

den sökande människan. Bakgrunden är att en e-postlista för 

fibromyalgidrabbade önskade ett system för att bevara de 

värdefulla kunskaper och erfarenheter som kommuniceras på 

listan, samt att göra materialet sökbart och tillgängligt för en större 

publik. 

Lösningen på detta blev artikeldatabasen EmpowerNet Asker. 

För varje artikel presenterar systemet själv, med hjälp av nyckel-

ord, förslag på fler artiklar som liknar den man läst. Förutom 

design och utveckling av artikeldatabasen och dess gränssnitt har 

prototypen användartestats.  

Användartesterna har gjorts både på klassiskt sätt med 

testanvändare och försöksledare på samma plats och på distans. 

Distanstesterna gjordes med telefonkontakt mellan testanvändare 

och försöksledare och det visade sig att ”think aloud” i detta 

sammanhang fungerade utmärkt, då det är onaturligt att vara tyst i 

telefon. 

Resultaten av examensarbetet är flera. Dels finns det en 

fungerande prototyp av EmpowerNet Asker. Dels har arbetet och 

testerna visat att systemet med relaterade artiklar fungerar och att 

tjänsten av användarna anses vara både viktig och behövd.  

 

Nyckelord 

användargränssnitt, användartest, artikeldatabas, funktionshinder, 

empowerment, network community 
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Abstract 
People with different kinds of disabilities are often seeking the 

possibility to exchange knowledge and experience with other 

people in similar situations. Knowledge is power, and in this 

specific case the knowledge also leads to empowerment, the person 

gains strength and gets the tools to improve her own situation. 

This master’s thesis deals with user interface development for 

the searching person. The background is an electronic mailing list 

that wished for a system that could preserve the valuable 

knowledge and experiences communicated via the list, and make 

this information searchable and accessible to a broader audience. 

The solution to this became the article database “EmpowerNet 

Asker”. For each article the system presents a set of similar 

(related) articles based on keyword recognition. Apart from the 

design and development of the article database and its user 

interface the thesis work has included usability testing of the 

prototype. 

The user tests have been made both in the classic way with test 

users and test leader at the same place, and also on distance. The 

distance tests where conducted with a telephone connection 

between the test leader and the user. It turned out that “thinking 

aloud” was working excellent with this set-up, since the users 

found it unnatural to be silent in the telephone. 

There are multiple results of the thesis work. One part is the 

working prototype of EmpowerNet Asker. Another part is that the 

tests have shown that the system with related articles is working, 

and that the users find a service like this one both important and 

needed. 

 

Keywords 

user interface, usability test, article database, disability, 

empowerment, network community 
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Förord 
Den här rapporten sätter för min del punkt för drygt ett halvårs 

verksamhet på Certec. Det har varit stimulerade att få utveckla 

egna idéer i en kreativ miljö. De många arbetsdagarna vid datorn 

kombinerat med ett antal sena kvällar har gett resultat, examens-

arbetet är klart.  

Charlotte Magnusson som har varit min handledare har 

bidragit med idéer, uppslag och glada tillrop. Det har behövts ;-) 

På Certec finns det också många andra som på olika sätt gjort livet 

lite lättare för en examensarbetare. Tack Gunilla, Kirre, Bobban, 

Henrik och alla andra. 

Min livskamrat Calle har bistått med hjälp, stöd och närmast 

oändligt tålamod. Du har peppat när det känts motigt och hejat på 

när det gått bra. Utan din handfasta hjälp med trilskande datorer, 

bollande av idéer, genomförande av grafisk design och trixande 

med rapporten så hade jag nog fortfarande suttit vid min dator 

och kämpat... 

Av min goda vän och f.d. kursare Hanna har jag fått hjälp med 

testning och konstruktiva idéer i rapportskrivandet. 

En stor del av mitt arbete har handlat om användartester och 

utvärdering av gränssnittet. Det hade inte varit möjligt utan hjälp 

från hyggliga medlemmar på FMS-listan som ställt upp helt utan 

ersättning. Jag hoppas att ni så småningom ändå får skörda 

frukterna av mitt arbete. 

Sist med inte minst vill jag rikta mitt varmaste tack till alla 

upphovsrättsinnehavare som låtit mig använda copyrightskyddat 

material, utan er medverkan hade det inte varit möjligt att testa 

EmpowerNet Asker. 

 

Lund i februari 2001 

 

Marika Sjöström 
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Inledning 
Detta är mitt examensarbete, med andra ord är det sista steget i 

min civilingenjörutbildning. Examensarbetet omfattar 20 poäng 

och handlar om design och utveckling av ett system för lagring och 

sökning i stora och spretiga informationsmängder. I just det här 

fallet handlar det om en grupp människor med ett funktionshinder 

(fibromyalgi) som behövde ett sätt att ta tillvara kunskaper och 

erfarenheter som kommuniceras på en e-postlista. 

Målet med examensarbetet var att utveckla en fungerande 

prototyp av systemet och testa denna. Inom ramen för 

examensarbetet fanns inte tid och möjlighet att göra en fullständig 

implementation som fungerar på alla olika plattformar, 

operativsystem och webbläsare. Prototypen är utvecklad för 

Internet Explorer 5.5 (men fungerar bra från 4.0 och uppåt) på PC 

i Windowsmiljö. 

I den här rapporten beskriver jag mitt arbete. Först kommer en 

bakgrund som handlar om FMS-listan, deras behov och 

önskningar och den idé som föddes. Därefter följer en genomgång 

av vad som redan finns, teori om hur man designar gränssnitt samt 

en genomgång av det förarbete som jag utfört i fortsättningskursen 

i rehabiliteringsteknik.  

Sedan redogör jag för min användarstudie, design av 

underliggande databas och design av det gränssnitt som jag gjorde 

användartesterna på. Användartesterna beskrivs och resultaten 

diskuteras, speciellt diskuteras det försök jag gjorde med 

användartester på distans. Slutligen redogör jag för gränssnittet 

som arbetet resulterat i, samt diskuterar olika idéer för framtida 

utveckling och förbättringar.  

 

Det system jag har utvecklat har jag valt att kalla EmpowerNet 

Asker. Namnet kommer av att kunskap innebär empowerment 

och i det här fallet är nätet redskapet som ger tillgång till andras 

kunskap och erfarenheter. Asker är en ordlek och står för den som 

frågar samtidigt som det är en akronym för Association, Kunskap, 

Erfarenhet och Relation. 

EmpowerNet Asker finns tillgänglig på 

http://www.certec.lth.se/systemet. 
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Bakgrund 
FMS-listan 
Det finns sedan några år en e-postlista för fibromyalgisjuka,  

-anhöriga och -intresserade. Verksamheten, som går under 

namnet FMS-listan, har fortsatt att växa sedan starten 1996/1997 

och har idag mer än 250 användare. Genom åren har totalt mer än 

400 personer varit med under en kortare eller längre tid. 

FMS-listan är helt fristående och har tillkommit på privat 

initiativ, driften sker fortfarande helt på ideell basis. Via Certec – 

avdelningen för rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska 

Högskola – har listan fått tillgång till en listserver.  

Deltagarna på FMS-listan delar med sig av både kunskaper och 

erfarenheter som därmed kommer andra till del. Den här 

informationen är oerhört viktig för många, och leder ofta till att 

medlemmar förmår ta tag i sin situation och förbättra den och 

därmed sin livskvalitet. 

Det tillkommer hela tiden nya medlemmar som ställer ungefär 

samma frågor vilket innebär att många diskussioner kommer 

tillbaka om och om igen. Antingen skickar folk om sina gamla mail 

eller också skriver de nya med samma innehåll. Det gör att en del 

av de som varit med ett tag tröttnar på att läsa samma sak igen.  

Ett annat problem är att bra information som kommer på 

listan inte bevaras annat än hos dem som anser sig ha gott om plats 

i sina mailboxar. 

Därför har det från FMS-listans håll funnits önskemål om att 

hitta en lösning på hur man bevara värdefulla kunskaper och 

erfarenheter och göra dem tillgängliga, i första hand för listans 

medlemmar men på sikt också för övriga intresserade. Listans 

utformning gör att ett online-arkiv är uteslutet, det är för 

personliga och känsliga uppgifter som kommuniceras. 

FMS-listan har samtliga mail som skickats på listorna 

arkiverade sedan 1998, fram till maj 2000 innebär det mer än 5.000 

mail. Detta material är unikt, det visar vad personer drabbade av 

fibromyalgi behöver för information och det bildar en bra grund 

för att analysera vilken information som efterfrågas. Självklart kan 

dessa mail inte användas på annat sätt än som bakgrundsmaterial 

och för att få en överblick av situationen. 

Vår idé 
Tillsammans med FMS-listan har jag funderat på hur man skulle 

kunna systematisera den kunskap och erfarenhet som 
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kommuniceras. Problemet gäller naturligtvis inte bara just den här 

gruppen, det finns många sammanhang där motsvarade problem 

dyker upp. Speciellt i grupper av funktionshindrade, men också i 

helt andra sammanhang där det finns stora och spretiga 

informationsmängder som är svåra att inordna i en hierarkisk 

innehållsförteckning. 

Tidigt våren 1999 började en mer strukturerad idé om ett 

”kunskaps- och erfarenhetsdokumenterande system” ta form. Idén 

var att göra något som kan innehålla både ”hård” och ”mjuk” 

information och som har en struktur som underlättar och 

uppmuntrar sökande vidare.  

Genom att samla och systematisera i första hand den 

information som kommer via listorna så skulle diskussionerna där 

kunna fördjupas genom att man kunde gå vidare istället för att 

bara upprepa. Dessutom skulle det som redan har avhandlats vara 

tillgängligt för nya användare. 

Om man dessutom samlar och redigerar informationen till 

artiklar skulle man, utan att lämna ut någon, också kunna göra 

informationen tillgänglig utanför listans kretsar. Att behovet av bra 

information på svenska är stort är klart, listans administratörer får 

ofta mail från mer eller mindre desperata människor som inte vet 

var de ska hitta den information de söker. 

Till dessa ”kontrollerade” artiklar kan man sedan låta 

användare skriva egna kommentarer som får stå för dem, där man 

kan berätta om hur man själv upplevt något. På så sätt kan man få 

med även erfarenheter i systemet utan att göra anspråk på att vad 

en upplevt gäller för alla. 

Under fortsättningskursen i rehabiliteringsteknik gjorde jag en 

förstudie (Östman 2000) till ett system som det som skisserats 

ovan. Resultaten visade att det fanns all anledning att gå vidare och 

därför valde jag att fortsätta arbetet inom ramen för mitt 

examensarbete i civilingenjörsutbildningen. Jag ska återkomma till 

dessa resultat under rubriken ”Tidigare arbete” nedan. 

Vad finns redan? 
Jag har försökt skaffa mig en bild av webbplatser (och andra 

elektroniska forum) som på något sätt liknar det jag föresatt mig 

att göra. Problemet med att hantera stora och spretiga 

informationsmängder är på intet sätt unikt för den grupp jag 

arbetar med. 

Jag har funnit två områden speciellt intressanta att titta vidare 

på, nämligen dels de som hanterar stora och ständigt växande 

informationsmängder och dels de som specialiserat sig på just 

hälsorelaterad information. 
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Informationstäta webbplatser 

MSDN Online – Microsoft Developer Network 

http://www.msdn.microsoft.com/default.asp  

Microsofts online-forum för utvecklare. Innehåller information i 

form av artiklar, exempelprogram m.m. Användarna (i detta fall 

utvecklare som använder Microsofts verktyg) kan betygssätta 

artiklar och skriva kommentarer. MSDN bygger på ett 

menysystem med innehållsförteckningar och har en ganska 

avancerad söktjänst.  

O´Reillys Webboard 

http://www.oreilly.com/catalog/wboard4/desc.html  

Webboard är en servermjukvara för webbaserade diskussions-

forum. Arbetar med trådar, vilket innebär att man kan läsa en serie 

inlägg i den ordning de inkommit. Dessa trådar utgör strukturen i 

systemet, innehållsförteckningen är helt enkelt de konferenser som 

finns tillgängliga och deras trädstrukturer. 

Man kan koppla en listserver till Webboard och i det fallet 

fungerar systemet i princip som en e-postlista med online-arkiv, 

med den skillnaden att e-postlistan styrs av ”arkivet” i stället för 

tvärtom.  

Locus Medicus 

http://www.locusmedicus.se/ 

Locus Medicus är en webbtjänst för medicinsk- och vårdpersonal, 

främst läkare. Här kan man söka i ett artikelarkiv med hjälp av sk. 

collectorer. Collectorerna bygger på en teknik med 

mönsterigenkänning och kan tränas så att de lär sig hitta den typ 

av information som man är mest intresserad av. Förutom 

söktjänsten finns bland annat diskussionsforum, annonstorg och 

platsannonser. 

Speciellt intressant med Locus Medicus är att man får tips på 

relaterade artiklar när man läser en artikel. En procentsats anger 

hur väl (collectorerna anser att) innehållet överensstämmer med 

det man redan sökt. 

Hälsorelaterad information 

Det finns idag en uppsjö av olika hälsosajter på nätet, det är allt 

från virtuella sjukhus och doktorer till verktyg för dokumentation 

och bevakning av den egna hälsan med tester och online-journaler. 

Nedan presenterar jag kort ett urval av alla de hälsowebbar jag 

besökt och studerat. 
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NetDoktor.se 

http://netdoktor.se/ 

”Mer än 70 framstående svenska läkare och andra medicinska 

experter skriver, redigerar och uppdaterar innehållet på 

NetDoktor.se samt besvarar frågor från användarna i brevlådorna 

online.” Här finns artiklar och information om sjukdomar, 

symtom, läkemedel och hälsa, nyhetsbevakning, chat och 

diskussionsgrupper. 

Docco.com 

http://www.docco.com 

”Doccos affärsidé är att erbjuda digitala tjänster som motverkar 

ohälsa.” Omfattar för nuvarande ”Docco på jobbet” med bland 

annat tester och reportage samt ”Docco barn” med uppslagsverk, 

reportage, frågor och svar m.m. 

Vitea 

http://www.vitea.se/ 

”På vår sajt kan du söka information om hälsa, sjukdomar och 

läkemedel, få hjälp att tolka eventuella symtom och besvär, utföra 

flera olika hälsotester eller söka rätt på vårdcentraler, sjukhus och 

apotek i hela Sverige.” Här finns symtomguide, utrymme för att 

samla egen hälsoinformation, sjukvårdsupplysning m.m. 

Samarbetar med ett antal patientföreningar. 

StressFORUM 

http://stressforum.com 

”StressFORUM är en mötesplats för alla som på ett eller annat sätt 

kommer i kontakt med stress och utbrändhet.” Här finns artiklar 

som nås via en innehållsförteckning, FAQ, ett öppet 

diskussionsforum, lästips och tips på föreläsare inom området 

stress och utbrändhet.  

Kroppsjournalen 

http://www.kroppsjournalen.com  

”www.kroppsjournalen.com är landets äldsta digitala 

hälsomagasin för allmänheten.” Omfattande samling artiklar som 

täcker ett brett område, experter besvarar frågor och faktagranskar 

artiklar. Innehållsförteckning och sökfunktion. 

Fibromyalgia Network 

http://www.fmnetnews.com/  

Hemsida för nyhetsbrev om fibromyalgi (FMS) och kroniskt 

trötthetssyndrom (CFS). Innehåller (sparsamt med) intressant och 

pålitlig information som hittas via en innehållsförteckning.  
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WebMDHealth 

http://my.webmd.com/ 

Amerikansk bred hälsosajt, med överlastat gränssnitt. Har på 

startsidan ingångar kallade ”Newly diagnosed?” och ”Living with 

illness?”. I anslutning till de artiklar som nås på detta sätt finns tips 

på andra artiklar (utvalda av redaktörer) och länkar till 

diskussionsforum. 

 

Gemensamt för många av de här webbplatserna är att de greppar 

över hela hälsoområdet. Vår erfarenhet är att människor ofta söker 

specialiserad information om sin sjukdom, och då är de resurser 

som finns (på svenska) snabbt uttömda. Förutom rena fakta om 

sjukdomen söker de också andra människors erfarenheter.  

På många av webbplatserna finns också diskussionsforum som 

används i olika utsträckning. Här har man ofta möjlighet att fråga 

helt anonymt. Det i kombination med att hela världen kan läsa det 

man skriver gör att diskussionen förstås blir annorlunda än den 

som försiggår på t.ex. FMS-listan.  

Designprocessen 
Att skapa en webbtjänst som EmpowerNet Asker är en 

designprocess. En fungerande designprocess är alltid iterativ, vilket 

innebär att man hoppar fram och tillbaka mellan olika steg och 

ändrar allt eftersom man når nya insikter under arbetets gång 

(Schön 1983). 

Framför allt gäller detta den del av processen som består i att ta 

fram prototyper och testa dessa. För att nå bästa resultat bör man 

gå runt flera varv den prototypingcykel som skisseras till höger, se 

bild 1. Observera att det är processen i stora drag som symboliseras 

som en cykel med riktning, under arbetets gång backar man ofta 

ett eller flera steg innan man går vidare. 

Man skapar en prototyp utifrån en designidé (en vision) och 

användartestar (alternativt utvärderar heuristiskt) denna prototyp. 

När man har gjort detta har man skaffat sig ny kunskap om både 

användarna, prototypen och idén. Med den kunskapen i bagaget 

går man vidare och skapar nya prototyper som man testar tills 

man tror att man hittat en hållbar design.  

För att inte redan från början låsa sig för en lösning bör man 

arbeta med parallell design. Det innebär att man gör flera olika (lo-

fi-)prototyper från början. När man sedan testar dessa kan man 

avgöra vilken som fungerar bäst eller kombinera delar av de olika 

idéerna. Det är också bra att arbeta parallellt i den meningen att 

man är flera designers, då får man vanligen fler idéer. 

Den genomgång av designprocessens olika steg som jag gör 

nedan ska av ovan nämnda skäl inte ses som en kronologisk 

 
Bild 1  
Exempel på prototypingcykel 



 12 •  EmpowerNet Asker 

redogörelse. De olika delarna går naturligt in i varandra, men det 

finns ändå ett värde i att skilja ut delarna och ha dem i åtanke 

under arbetets gång. 

Det arbetssätt som jag beskriver i första hand brukar kallas 

Usability Engineering (Nielsen 1993). Arbetssättet är anpassat till 

näringslivets högra krav på tempo och effektivt resursutnyttjande, 

vilket innebär att man inte ägnar sig åt de mer djupgående studier 

och analyser som görs i t.ex. användbarhetsforskning. 

Vision  

När man som designer först konfronteras med en designsituation 

gäller det att skaffa sig en vision av vad det är man vill uppnå. 

Ibland är visionen en idé om den tekniska lösningen, ibland en ny 

typ av funktionalitet eller formen på den färdiga produkten 

(Löwgren, Stolterman 1998).  

Man måste sätta sig in i problemet man har att lösa och 

analysera det utifrån olika aspekter. Löwgren och Stolterman 

beskriver i sin bok ett antal olika tekniker som kan användas när 

man arbetar fram visionen. Man kan använda sig av t.ex. 

brainstorming, funktionsanalys eller kontextuellt utforskande där 

man utgår från den verkliga arbets-/användningssituationen, 

involverar användarna och medvetet försöker utvidga fokus. 

Användarstudie 

Innan man påbörjar arbetet med att skapa en prototyp utifrån den 

vision man skaffat sig bör man göra en användarstudie. ”Know the 

User” är första steget i användbarhetsprocessen skriver Jacob 

Nielsen (Nielsen 1993).  

Användarstudier kan göras på olika sätt, och ingår ofta som en 

del av visionsarbetet. Om man arbetar med en idé som liknar 

något som redan finns kan man studera användare som arbetar 

med den befintliga produkten och man kan fråga dem vad de anser 

om den. Ska man t.ex. göra ett ekonomisystem åt ett företag kan 

man med fördel praktisera hos de tänkta användarna. Ett annat 

sätt är att genomföra enkäter och s.k. halvstrukturerade intervjuer 

(mellanting mellan fritt pratande och i förväg definierade frågor) i 

användargruppen (Löwgren 1993).  

Målet är att skaffa sig en så bra bild som möjligt av 

användargruppen med avseende på behov, önskemål, ergonomi, 

systemresurser osv. Informationen man samlat använder man 

sedan bl.a. för att förfina visionen. 

Målsättning 

För att kunna lägga sin prototyp på rätt nivå och få vägledning i 

senare designval är det viktigt att sätta upp användbarhetsmål. I 

Usability Engineering vill man ofta ha tydliga och mätbara mål 
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som man kan sträva efter att uppfylla. Exempel på sådana är antal 

fel som användaren gör under en viss tidsperiod eller användar-

sekvens, att användarna ska lösa en given uppgift på en viss tid 

eller att interaktionen ska ske utan stopp. I det senare fallet kan 

man använda sig av den sjustegsmodell, se bild 2, som Norman 

använder för att beskriva hur en användare interagerar med en 

artefakt (Norman 1988). Ett annat mått som man ofta använder är 

användarnas subjektiva tillfredsställelse, man låter alltså 

användarna själva skatta hur de upplever systemet. 

 

Bild 2 
Seven Stages of Action 
(Norman 1988) 

Nielsen skriver om ”Usability Metrics” på sin webbplats 

(www.useit.com, Alertbox January 21, 2001). Han konstaterar att 

även om kvalitativa metoder oftast ger bättre insikt i hur 

gränssnittet fungerar, så har ”siffrorna” ett värde i sig. De kan 

bland annat användas för att mäta framsteg mellan olika versioner 

och för att jämföra den egna produkten med konkurrentens. 

Mätvärdena kan också användas som underlag för beslut om 

huruvida man kan lansera en produkt eller inte. 

Tjänster och information 

Systemets tjänster och information kan naturligtvis se helt olika ut 

beroende på om man designar en kaffetermos eller en bankomat. 

Även denna del av designprocessen går ihop med visionen, det är 

svårt att skapa en vision av ett system om man inte har en 

uppfattning av vad man ska ha det till.  

När man arbetar med tjänste- och informationsinnehållet i 

systemet har man ofta god nytta av funktionsanalys (Landqvist 

1994). I en funktionsanalys listar man vad systemet ska kunna göra 

(funktioner) utan att fundera på hur det ska göras. När man har en 
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lista kan man klassificera de olika funktionerna som 

huvudfunktion, nödvändig funktion, önskvärd funktion och 

onödig funktion. På det sättet skaffar man sig en ram inom vilken 

man kan fortsätta arbeta. 

När man har systemets olika funktioner klart för sig kan man 

dela in dem i olika områden och grupper, vilket är till stor nytta 

när man arbetar vidare med den konceptuella designen. 

Konceptuell design 

Just när man arbetar med informationssystem/tjänster (som är 

fallet med EmpowerNet Asker) kan man ha stor nytta av en metod 

som kallas card sorting (Nielsen 1993). Man skriver funktioner, 

information och annat innehåll i tjänsten på olika lappar som man 

sedan försöker ordna på olika sätt. Det är ett mycket handfast sätt 

att arbeta med hur funktionerna ska ordnas i t.ex. menyer, vilket 

också gör det enkelt att testa. Dels kan man använda ordningen för 

att snabbt göra en lo-fi-prototyp (Rettig 1994), dels kan man redan 

innan dess låta testanvändare sortera lapparna på det sätt som de 

tycker att det blir begripligt. 

I den konceptuella designen ingår också att skapa konsistenta 

begrepp och namn och att tänka på det som kallas ”mappning”. 

Med mappning menar man att relationen mellan funktioner och 

innehåll är synlig och begriplig för användaren. Enklast förstås det 

med ett exempel: Om knappen för översta våningen i hissen sitter 

högst upp i en lodrät knappsekvens så begriper man att man 

kommer uppåt om man tycker på den.  

Det är också viktigt att fundera ut hur användaren ska få 

feedback på de handlingar hon utfört. Om man inte ser att något 

händer är det inte säkert att man förstår att man gjort något. 

Andra begrepp som är viktiga att tänka på är synlighet och 

affordance (att en knapp ser ut som något man kan trycka på och 

att ett handtag visar om man ska dra i eller trycka på en dörr). Alla 

dessa fyra begrepp förklaras på ett utmärkt (och underhållande!) 

sätt i The Design of Everyday Things (Norman 1988). Genom att 

tänka på dessa faktorer kan man skapa ett gränssnitt som lägger 

”kunskapen i världen” istället för att användaren ska komma ihåg 

och hålla saker i huvudet. 

När användaren så småningom möter det gränssnitt man 

designat kommer hon att skapa sig sin egen förståelsemodell. 

Människan är förklaringsinriktad och bygger automatiskt och ofta 

omedvetet upp förklaringsmodeller. Med andra ord är det viktigt 

att gränssnittet inte inbjuder till felaktiga förklaringsmodeller, 

eftersom det innebär att det blir svårare för användaren att utföra 

sina uppgifter. 
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Interaktionsdesign 

Även för interaktionen gäller mycket av det som jag beskrivit i 

avsnittet ovan. Om man i webbfallet låter länkar se ut som länkar 

och så långt som möjligt använder sig av standardinteraktionstyper 

så underlättar man för användaren (Nielsen 2000). Detta gäller 

såväl för den standard som etablerats i takt med att www har vuxit 

som för den standard som används i det aktuella operativsystemet. 

Typexempel är att man inte ska designa egna scrollbars och göra 

fönster som det inte går att ändra storlek på. 

När det gäller interaktion har man både kognitiva och 

ergonomiska förutsättningar att ta hänsyn till. Lika viktigt som att 

man förstår hur man ska göra för att interagera med systemet är 

att man kan göra detta utan att det i onödan sliter på kroppen. 

Grafisk design 

Ett designråd som man ofta stöter på är att börja designa i svartvitt 

och sedan lägga till färger sparsamt. Färgerna kan t.ex. användas 

för att gruppera olika typer av funktioner eller information och för 

att fokusera på det som är centralt. I valet av färger är det viktigt 

att tänka på att det blir tydlig kontrast mellan innehåll och 

bakgrund. 

Grafisk design är mycket mer än färger. Alla element som ingår 

i gränssnittet ska designas så att designen förstärker strukturen och 

skapar balans. Även tomma utrymmen, white space, används för 

att skapa fokus, vila och balans (Wagner 1994). 

I en informationstjänst blir det mycket text och då är det viktigt 

att välja typsnitt efter det. Det ska både se snyggt och lugnt ut, 

samtidigt som det ska vara lätt att läsa. Man skiljer på två olika 

grupper av typsnitt, nämligen serifer (med krokar, som i den här 

texten) och sans-serifer (utan krokar, som i rubrikerna). I 

allmänhet rekommenderar man att typsnitten används just som i 

den här rapporten, dvs. serifer i löptext och sans-serifer för 

rubriker. För text som ska läsas på skärm har man tidigare sagt att 

även löptexten bör vara sans-serifer, men i takt med att skärmupp-

lösningen har förbättras har man i viss utsträckning övergått till 

samma rekommendationer som för tryckt text. Nielsen konstaterar 

dock att text med sans-serifer fortfarande tydligare på skärm, 

speciellt om texten är liten. Samtidigt föredrar användarna ofta att 

läsa text med serifer. Man får kompromissa i det enskilda fallet, 

men hans rekommendation blir ändå sans-serifer om inte texten är 

stor eller webbsidans utseende vinner på serifer i löptexten 

(Nielsen 2000). 

Användartest 

Även om man ägnar stor uppmärksamhet åt olika designråd och 

guidelines medan man arbetar med designprocessen så finns det 
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bara ett sätt att ta reda på om gränssnittet verkligen fungerar, 

nämligen användartester. Även om man som designer tycker att 

allt är solklart, så är det troligt att användarna inte tycker det. Det 

gäller att komma ihåg att ”users are not designers and designers 

are not users” (Nielsen 1993), vilket innebär att man faktiskt 

tänker på olika sätt som utvecklare och som användare. För att nå 

ett gott resultat behöver både utvecklarna och användarna komma 

till tals. 

Det finns massor med sätt att göra usability-tester och det går 

att göra nästan hur komplicerat som helst. Glädjande nog har det 

visat sig att man hittar många problem i ett gränssnitt redan 

genom att observera så få som tre användare när de använder 

prototypen för att lösa på förhand definierade uppgifter och tänker 

högt under tiden (Nielsen 1993). Nielsen återkommer ofta till 

”thinking aloud” som onekligen är en enkel men kraftfull metod 

för användartester. 

Genom att arbeta med på förhand definierade uppgifter, sk. 

scenarier, vid testerna kan man nöja sig med att låta enbart en liten 

del av sitt system vara fullt funktionsdugligt. Nielsen beskriver hur 

man på detta sätt kan åstadkomma både vertikal och horisontell 

prototyping samtidigt, se bild 3. I den horisontella prototypen ser 

man alla funktioner och i den vertikala prototypen har man 

funktionaliteten. 

 

Som komplement till användartester kan man göra en heuristisk 

utvärdering. En liten grupp, tre till fem, utvärderare gör en 

systematisk genomgång av gränssnittet och letar efter bra och 

dåliga delar. Till sin hjälp har man ofta guidelines som finns i 

många olika omfattande skepnader. Nielsen presenterar en lista 

med tio punkter som omfattar bland annat visibility, feedback och 

error prevention. Om man av någon anledning inte har möjlighet 

Bild 3
Skiss över scenario, vertikal 

och horisontell prototyp 
(Nielsen 1993)
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att genomföra riktiga användartester kan man med en heuristisk 

utvärdering hitta åtminstone de grövsta felen. 

Modifiering 

Med utgångspunkt från de resultat man fått vid användartesterna 

modifierar man sin prototyp och ibland hela designidén. Därefter 

går man ett nytt varv i prototypingcykeln, och så småningom har 

man en design som man tycker är tillräckligt bra för att gå vidare 

till implementering, lansering och kanske nya versioner. 
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Eget förarbete 
Arbetet med EmpowerNet Asker påbörjades under fortsättnings-

kursen i rehabiliteringsteknik. Nedan återger jag användarstudien 

och sammanfattar de resultat som legat till grund för mitt 

examensarbete.  

Användarstudie 
Tänkta användare av EmpowerNet Asker är i första hand de 

personer som idag är medlemmar på FMS-listan. Om man, som 

föreslås ovan, också redigerar informationen är det dock något 

som alla fibromyalgisjuka och -intresserade med tillgång till 

internet kan ha glädje av.  

Det innebär att EmpowerNet Asker har en heterogen 

användargrupp. Det som förenar är att användarna har 

fibromyalgi eller fibromyalgiliknande symptom, sen är det mycket 

som skiljer. Användarna är olika gamla, har olika datorvana, olika 

förmåga att ta till sig skriven text, olika utbildningsbakgrund och 

de har olika kunskapsnivå om FMS. Förutom de användare som 

själv är sjuka finns det en liten grupp som är anhöriga eller som 

kommer i kontakt med sjukdomen i sin yrkesutövning. 

Den enkätundersökning som FMS-listan genomförde under 

våren 2000, där drygt hälften (112/204) svarat, visar att medel-

användaren är en fibromyalgisjuk kvinna född 1959. Hela 96% av 

de medlemmar som svarat är själva sjuka, vilket innebär att 

anhöriga och de som har ett professionellt intresse av ämnet utgör 

en mycket liten del. Av de som själva är sjuka är 94% kvinnor. Den 

yngsta medlemmen är född 1979 och den äldsta 1936. 

 

 

Dator- och interneterfarenhet

0%

20%

40%

60%

80%
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Bild 4
Sammanställning av hur 

länge användarna haft 
tillgång till dator och internet
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Vi har också frågat om hur länge de har haft tillgång till dator och 

internet, se bild 4. Det visade sig att merparten har varit igång 

några år, men fortfarande är det tydligt att många nya har problem 

med både webbläsare och mailprogram. Erfarenhet visar att många 

hittar till FMS-listan väldigt snart efter att de skaffat hemdator 

med internetabonnemang. Man måste därför utgå från att 

kunskapen om och vanan vid datorer och internet inte är särskilt 

omfattande.  

För att ta reda på vad medlemskapet på listan inneburit/betytt 

för användarna lät vi dem svara på hur väl ett antal påståenden 

stämmer in på dem, se bild 5. Resultatet visar att de flesta har lärt 

sig en hel del och också förbättrat sin situation på olika sätt genom 

den information som kommuniceras på listorna. 

 

Vad har medlemskapet inneburit?
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Mycket 59% 20% 17% 4% 11%

Något 34% 47% 43% 21% 40%
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Med sjukdomen (mer information i appendix 1) följer en del 

begränsningar som är viktiga att ta hänsyn till i samband med 

utformning av ett gränssnitt riktat till den här gruppen. Det är 

främst de neurokognitiva störningar som är vanliga vid FMS, men 

också problem i rörelseapparaten. 

Vanliga neurokognitiva störningar  

• försämrat närminne 

• koncentrationssvårigheter 

• ljudkänslighet 

• försämrad förmåga att sortera och värdera inkommande 

intryck 

Bild 5 
Sammanställning över vad 
användarna anser att 
medlemskapet inneburit 
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Problem i rörelseapparaten  

• svårighet att sitta länge stunder 

• värk i bl.a. armar och händer 

• stelhet 

De konsekvenser som ovanstående begränsningar hos användarna 

får för gränssnittet är inte särskilt uppseendeväckande. Egentligen 

är det så att det som man normalt betraktar som ett bra gränssnitt 

också är ett bra gränssnitt för den här gruppen. Det är bara extra 

viktigt att det verkligen är bra! 

På grund av många bara kan sitta vid datorn i korta pass, för att 

kroppen värker eller för att man blir väldigt trött, måste 

gränssnittet fungera utan att man själv håller en massa saker i 

huvudet. Navigering och översikt är viktiga att fundera lite extra 

över i det avseendet. Att systemet låter en backa så att man snabbt 

kan rekapitulera och att man hittar tillbaka till den plats där man 

lämnade sist är också värdefulla funktioner.  

Försämrad förmåga att sortera och värdera inkommande 

intryck innebär att det behövs ett tydligt och ”rent” gränssnitt. 

Bara den information som behövs, strukturerad på ett sätt så att 

man enkelt förstår vad som hör samman. 

Värk i armar och händer innebär att interaktionen ska göras så 

skonsam som möjligt. Stora rörelser där man måste flytta musen 

mycket hit och dit bör undvikas, liksom onödigt långa vägar för att 

komma till informationen man söker. Det är också viktigt att man 

kan navigera enbart med hjälp av tangentbordet. 

Konceptuell design 
Genom att extrahera och stortera rubriker från 1782 mail ur det 

material jag hade tillgång till, stärktes den ursprungliga 

uppfattningen att det som dominerar är information av medicinsk 

karaktär. Men fältet av ämnen mycket stort, det handlar om allt 

från mediciner och behandlingsmetoder till hur man söker 

sjukbidrag och vem som får hemhjälp. Det som på engelska kallas 

coping (dvs. hur man hanterar livet som sjuk) är också ett stort 

diskussionsområde. 

Genom att på olika sätt försöka sortera lappar med lika 

rubriker i olika högar kunde jag utesluta användandet av en 

hierarkisk struktur, som var vår första utgångspunkt. Istället kom 

jag fram till en lösning där varje artikel förses med en uppsättning 

nyckelord som väljs ur en på förhand definierad mängd. Nyckel-

orden kan i sin tur indelas i kategorier (nyckelordsgrupper) och 

det innebär att man kan låta användaren gå vidare längs olika spår 

(t.ex. symptom, coping, försäkring/stödåtgärder).  
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Utgångspunkten för prototyperna blev alltså att systemet skulle 

bygga på artiklar som försågs med nyckelord. Till dessa artiklar 

(kontrollerad information) skulle användarna kunna bidra med 

kommentarer (egna erfarenheter). För att underlätta vidare 

sökande skulle det för varje artikel man läste presenteras en 

uppsättning relaterade artiklar. De relaterade artiklarna tas fram 

med hjälp av nyckelorden.  

Gränssnittsprototyper 
Min utgångspunkt var att artikelgränssnittet skulle innehålla den 

aktuella artikeln samt länkar till kommentarer och relaterade 

artiklar. Eftersom jag ville att det ska vara lätt att hoppa fram och 

tillbaka och att hitta tillbaka till en intressant artikel ville jag också 

inkludera en lista med besökta artiklar. 

Jag valde att genomgående lägga artikeln i mitten med 

relaterade artiklar till höger och föregående artiklar till vänster, se 

bild 6. Att artikeln hamnade i mitten var ett medvetet val, medan 

de två andra fälten mest hamnade på varsin sida. Båda är i någon 

mening att betrakta som navigeringsfält, vilka oftast ligger till 

vänster eller upptill i bilden.  

  

Så långt ser de tre prototyper jag tog fram lika ut. De skiljer sig dels 

genom upplägget på relateratfältet, dels genom huruvida relaterat-

fältet automatiskt uppdateras till nya länkar när man väljer en ny 

artikel eller inte.  

Det finns tre olika varianter på hur relateratfältet ser ut. Dess-

utom kan man tänka sig vart och ett av dessa i två olika versioner 

som enbart skiljer sig på när innehållet i relateratfältet uppdateras. 

Antingen sker detta automatiskt, dvs. så fort man väljer att titta på 

Bild 6 
En av de första prototyperna 
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en ny artikel, eller också sker det först när man själv väljer att 

uppdatera genom att klicka på en knapp (en bildlänk i min 

prototyp) i artikelfönstret.  

Överst på skärmen finns en ”header” som innehåller en länk 

tillbaka till startsidan och ett fält för fritextsökning. 

Ingångar 
Jag ägnade större delen av projekttiden åt artikelgränssnittet, men 

presenterade ändå några idéer om hur man kan utforma ingångar 

(sätt att från startsidan nå artiklarna) till systemet. 

Fritextsökning (searching) är en möjlig ingång som känns 

alldeles självklar. En annan möjlighet är att erbjuda en klickbar 

trädstruktur över nyckelordsgrupperna och nyckelorden, på så sätt 

kan man snabbt leta rätt på alla artiklar som handlar om ett visst 

ämne (browsing).  

Ovanstående idéer är exempel på väldigt konventionella 

sökmetoder. Jag är övertygad om att det behövs nya grepp för att 

verkligen skapa ett system som är användvärt (Eftring 1999) för 

den användargrupp jag tänker mig. En idé är att erbjuda en 

uppsättningar artiklar beroende på vem man är. Riktigt spännande 

vore det med ett system som kunde ta reda på vem man är och 

sedan välja artiklar. I brist på sådan intelligens kan man tänka sig 

att det finns länkar med artikeltips för olika grupper av användare, 

t.ex.: 

• Jag har just fått min fibromyalgidiagnos 

• Jag har en anhörig som har fått fibromyalgidiagnos 

• Jag tror jag har fibromyalgi, men har inte fått någon diagnos 

Användartester 
Eftersom det fanns möjlighet att testa prototyperna på riktiga 

användare (medlemmar på FMS-listan) valde jag att göra ett 

försök med distanstester över internet. Resonemanget var att något 

som ska användas på nätet borde gå att testa på nätet. 

Lo-fi-prototyperna (statiska html-sidor med artiklar utan 

innehåll) gjordes tillgängliga på nätet och testanvändarna fick 

skriftliga instruktioner via e-post.  

Det visade sig dock att denna testmetod inte var särskilt bra. Jag 

identifierade ett antal problem, nämligen: 

• Det är oerhört svårt att lägga sig på rätt nivå i prototypen 

(papper/någorlunda fungerande webbsida). När en lo-fi-
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prototyp blir för hi-fi riskerar designern att fastna i kodning, 

dessutom tar prototypen mycket längre tid att ta fram. 

• Det är svårt att veta hur mycket man ska förklara. För att få svar 

på de frågor man vill måste användarna förstå vad det är man 

vill testa och att designen inte är färdig. Risken är stor att de ser 

det som ett beta-test och inte ett tidigt designtest. Förklarar 

man för mycket missar man kanske att det hela egentligen är 

obegripligt. 

• Man uppfattar inte användarnas osäkerhet om de inte 

formulerar en fråga/kommentar och skickar tillbaka och man 

tappar möjligheten att ställa följdfrågor eftersom man inte är 

med i ”ögonblicket”. 

Slutsatsen blir att det är bäst med testanvändare som verkligen 

tillhör den tänka användargruppen, men det är viktigare att kunna 

jobba med snabba prototyper som kräver samtidig närvaro av både 

utvecklare och testanvändare för att utvärderas.  

Trots allt fick jag en hel del kommentarer som gjorde att jag 

kunde dra några viktiga slutsatser, nämligen att det finns ett stort 

behov av ett sånt här system och att upplägget med artiklar, 

kommentarer och relaterade artiklar verkar hålla tillsammans med 

det tredelade gränssnittet. 

Jag kunde dessutom konstatera att användarna verkade föredra 

versionen där man själv bestämmer när innehållet i relateratfältet 

ska uppdateras. De uppskattade också möjligheten att själv ändra 

storlek på de olika fälten, på detta sätt kunde de optimera skärm-

ytan. Slutligen fanns det önskemål om en funktion för att öppna 

artikeln i ett eget fönster, eftersom ramarna (frameset) 

komplicerar både utskrift och att spara sidan lokalt. 
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Tekniska 
grundprinciper 
 

EmpowerNet Asker bygger på två olika principer för att göra 

dynamiska webbsidor på server- respektive klientsidan. På 

serversidan används Microsofts teknik ASP, Active Server Pages. 

På klientsidan används dynamisk HTML, så kallad DHTML. Båda 

teknikerna bygger på att man använder vanliga HTML-sidor med 

inbäddad programkod som körs varje gång sidan hämtas.  

Nedan redogör jag kortfattat för hur servern och klienten via 

internet samverkar för att skapa den webbtjänst som användaren 

upplever.  

 

Det stora arbetet sker på servern och där är det ASP-koden som 

gör jobbet. ASP används i Empowernet Asker framförallt för att 

kommunicera med databasen som innehåller artiklar och annan 

information. HTML-koden avgör utseende och layout på sidan, 

men innehållet hämtas varje gång från databasen. 

ASP kan använda flera olika scriptspråk och går att koppla till 

alla stora databashanterare på marknaden. Jag använder VB-script 

och databasen Microsoft Access. Webbservern, som i det här fallet 

är en Microsoft Internet Information Server, har en inbyggd ASP-

tolk. För kommunikationen med databasen används 

standardspråket SQL – Structured Query Language. Kopplingen 

mellan webbservern och databasen använder Microsofts teknik 

OLEDB som är en vidareutveckling av ODBC – Open Database 

Connectivity.  

Sammantaget ger detta en lätthanterlig databaskommunikation 

som i nuvarande utförande är billig och snabb att sätta igång, men 

som är lätt att flytta till kraftfullare plattformar om så behövs. 

När webbsidan lämnar servern är det en vanlig HTML- eller 

DHTML-fil, vars innehåll byggts upp med hjälp av ASP-tolken. 

Det finns ingen standardiserad definition på vad DHTML 

innefattar, utan det skiljer sig mellan olika webbläsare och vem 

man frågar. Generellt kan sägas att DHTML idag tolkas som vanlig 

HTML kombinerat med scriptkod, ofta javascript eller VB-script, 

Bild 7
Principskiss för

kommunikation mellan 
server och klient



 EmpowerNet Asker •  25

som kan modifiera webbsidor direkt hos klienten utan att en ny 

sida laddas in. Denna egenskap gör att DHTML lämpar sig bra för 

t.ex. menyer då man kan ladda in hela menyn på en gång och 

sedan öppna och stänga olika undermenyer utan att kommunicera 

med servern. I EmpowerNet Asker användes javascript också för 

att lägga fokus på rätt fönster och för att uppdatera innehållet i 

olika ramar (frames) samtidigt.  

I vissa fall kommer också klientdatorn att skicka information 

tillbaka till servern. Det sker till exempel när man har fyllt i ett 

formulär med uppgifter som ska läggas in i databasen. Dessutom 

skickas information (nästan) varje gång användaren klickar på en 

länk och därmed ”begär” att få se en annan sida. 
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Databasen 
Artikeldatabasen som ligger i botten av EmpowerNet Asker har 

designats utifrån de grundförutsättningar som mitt tidigare 

projektarbete ledde fram till. Det innebär att databasen ska 

innehålla artiklar, nyckelord, kommentarer, termer (ord-

förklaringar) och läkemedel. 

Det stod också klart att databasen måste designas så att den 

senare kan byggas ut med kopplingar till t.ex. bok- och länktips 

eller till en användardatabas för inloggning. 

Databasadministration 
För att kunna lägga till, ändra och ta bort poster i databasen på ett 

smidigt sätt började jag med att utveckla ett webbaserat 

administrationsgränssnitt till databasen innan jag gjorde 

artikelgränssnittet.  

Även om examensarbetet inte omfattade administrationen 

direkt, så var det något som måste göras. En kortfattad beskrivning 

av administrationsgränssnittet finns i appendix 3. 

På många sätt har det varit mer arbetsamt att utveckla 

administrationsdelen, eftersom det innebär att man hela tiden 

lägger till och ändrar i databasen. Det finns fler saker som kan gå 

fel då än när man (nästan) bara hämtar ut information ur 

databasen som är fallet i artikelgränssnittet.  

Databashanterare 
Artikeldatabasen har utvecklats i Microsoft Access 97. Access är 

inte den ultimata databashanteraren, jag har vid ett flertal tillfällen 

stött på problem eftersom att Access inte stödjer hela SQL2-

standarden. 

Anledningen till att jag ändå arbetat i Accessmiljö är att det är 

den databashanterare som redan används på Certec, att det är 

programvara som fungerar bra i den servermiljö som används och 

slutligen att det är programvara som inte är orimlig att ha hemma 

om man väljer att gå vidare med utveckling och ta EmpowerNet 

Asker i drift. 

Att det blev Access 97 och inte Access 2000 har att göra med att 

den server där EmpowerNet Asker ursprungligen låg inte klarade 

av att hantera 2000-formatet. Vill man så är det enkelt att 

konvertera databasen till det nyare formatet. Det bör inte heller 

vara några problem att flytta hela databasen till en annan relations-

databashanterare. 
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Databasdesign 
Den design som jag utgick från när jag påbörjade implemen-

tationsarbetet var utarbetad med E/R-modellen (Ullman, Widom 

1997) och använde de nycklar som ges naturligt av kontexten. En 

beskrivning av designen med tillhörande E/R-diagram återfinns i 

appendix 2. 

Under arbetet med utveckling av administrationsgränssnittet 

blev jag tvungen att göra ett antal förändringar. Detta var inte helt 

oväntat, då man vanligen måste justera den ursprungliga designen 

under arbetets gång. En designprocess är som jag tidigare beskrivit 

iterativ. Man måste börja någonstans och sedan stegvis förbättra 

lösningen.  

Jag blev bland annat tvungen att införa ett ID-nummer som 

primärnyckel på alla termer och läkemedel, även om dessa i sig 

dög som nycklar. Problemet var att om användaren navigerar med 

back i sin webbläsare t.ex. efter att ha ändrat stavningen på en 

term, så försöker man komma åt en nyckel som inte länge finns. 

Efter att ha infört ID-numret har det ursprungliga nyckelattributet 

fått begränsningen att det ska vara unikt, på så sätt undviker man 

dubbletter av termer eller läkemedel. 

Förutom att nycklarna alltså ändrades i flera relationer så har 

jag lagt till ett antal attribut. Det visade sig t.ex. rimligt att ange 

källa på de artiklar som jag hämtat från andra håll på nätet. 

Förutom att ange namnet på den användare som skrivit en 

kommentar var det också lämpligt att lägga in dennes e-postadress. 

När jag senare arbetade med artikelgränssnittet införde jag en 

ny relation Users som (tillsammans med cookies) håller reda på 

användarna och vilka artiklar de senast läst. FASS-länkarna visade 

sig gå att göra enbart utifrån läkemedelsnamnet och dessa attribut 

kunde tas bort ur Drugs-relationen osv. 

I appendix finns förutom den ursprungliga designen även en 

beskrivning av relationsdesignen som den ser ut i den senaste 

versionen. 

Jag har valt att i rapporten inte ta med de många frågor som 

skapats för att kunna hämta relevant information till 

webbgränssnittet. Anledningen till detta är i mångt och mycket att 

Access begränsningar gjort att jag måste skapa väldigt många 

frågor som sedan kopplats samman, istället för de enklare 

lösningar man kunde åstadkommit med SQL2. 
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Innehållet 
För att möjliggöra tester av EmpowerNet Asker måste databasen 

ha ett relevant innehåll. Samtidigt var det inte rimligt att lägga 

alltför mycket tid på att skapa detta innehåll. 

Målsättningen är, som jag tidigare beskrivit, att artikeldata-

basen ska innehålla artiklar med saklig och kontrollerad 

information. Det innebär egentligen att en eller flera redaktörer 

skulle samla material och skriva artiklar. Det har inte varit möjligt 

för mig att göra inom ramen för ett examensarbete på en teknisk 

högskola. 

Lösningen blev att jag under utvecklings- och testperioden 

”lånade” artiklar från olika håll på nätet. Jag har överallt varit 

mycket noga med att korrekt återge källa och författare. Innan jag i 

efterhand gjort prototypen allmänt tillgänglig på nätet har jag 

skrivit till upphovsrättsinnehavarna och bett om tillstånd att 

använda deras material. Det material som finns tillgängligt i 

prototypen har jag med andra ord tillstånd att publicera. 

Jag har också, efter att ha inhämtat tillstånd, använt en del mail 

som skickats på FMS-listan. Detta har inneburit att en del artiklar 

är mycket mer personliga och berättande än jag ursprungligen 

hade tänkt mig. 

Sammantaget har jag på detta sätt kunnat lägga in 59 artiklar i 

databasen. Detta är naturligtvis ett alldeles för litet material 

egentligen, men genom att välja testinstruktionerna på lämpligt 

sätt har det ändå räckt till. 

Ett problem med det knappa innehållet i databasen är att jag 

inte har testat om EmpowerNet Asker verkligen håller för att söka i 

stora informationsmängder, vilket är en av de bakomliggande 

tankarna. Det är dock rimligt att anta att funktionaliteten för 

systemet kommer att öka i takt med att innehållet ökar, men vid 

en viss gräns finns det risk att materialet blir för stort. Då kan det 

bli så att själva databasen blir för stor för att fungera i Access, men 

en större risk är att framtagningen av de relaterade artiklarna 

havererar.  

När antalet artiklar ökar kan det hända att det blir tiotals 

artiklar som rankas lika, och då kommer bara de tio första att 

synas vilket innebär att stora delar av materialet kan bli osynligt för 

användaren. Genom att arbeta mer på hur dessa relaterade artiklar 

ska väljas ut kan man troligen lösa det problemet. 
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Gränssnittsdesign 
Jag valde att i princip implementera det gränssnitt jag testat i 

förstudien. Den konceptuella designen finns beskriven i avsnittet 

om eget förarbete. Ramarna för gränssnittet var därmed fastlagda, 

men inom dessa fanns det en mängd detaljer att ta ställning till och 

problem som måste lösas. 

Interaktionsdesign 
Nedan presenterar jag de olika interaktionstyper som jag använder 

i prototypen. 

Frames 

Genom att använda ramar (frames) kan man dela upp ett fönster i 

webbläsaren i flera delfönster. Användaren kan själv påverka 

storleken på de olika ramarna genom att dra i kanten mellan dem. 

I fortsättningen kommer jag att referera till ramarna som fält, 

eftersom det är så det ser ut i gränssnittet. 

Länkar 

När man klickar på länkarna händer olika saker, antingen laddas 

nytt innehåll någonstans på sidan eller också öppnas ett nytt 

fönster. Det är omväxlande vanliga länkar och sådana som kör ett 

javascript, men det är inget användaren behöver bry sig om. 

Popup-fönster 

Vid vissa tillfällen kommer det upp sk. popup-fönster (bild 8). Det 

är små fönster som inte har webbläsarens vanliga fönsterutseende 

med menyer och verktygsfält. Dessa fönster har en stäng-knapp 

som man kan använda när man läst klart. Man kan också stänga 

dem som vanligt, dvs. i Windows genom att klicka på krysset. 

Nya webbläsarfönster 

I vissa fall öppnas ett nytt webbläsar-fönster, som då fungerar 

precis som vanligt. Detta används t.ex. när man lämnar 

EmpowerNet Asker för att titta på källan till en artikel eller när 

man vill läsa i FASS. 

Formulär 

För att skriva in kommentarer används vanliga standardformulär. 

De fungerar precis som vanligt, man skriver vad man vill i fälten 

och klickar på en knapp för att skicka in eller för att tömma 

formuläret. 

Bild 8 
Popup-fönster med resultat 
av fritextsökning 
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Artikelgränssnitt 
Gränssnittet beskrivs här på det sätt som det såg ut när jag 

påbörjade användartesterna. Efter avsnittet om användartester 

kommer jag sedan att redogöra för hur det nuvarande modifierade 

gränssnittet ser ut.  

 

Tredelad skärmbild 

Från början hade vi funderingar på att fullfölja idén med att testa 

huruvida artikelgränssnittet istället för tredelad (egentligen 

fyrdelad) skärmbild skulle bestå av olika fönster. Vi bedömde dock 

att det inte fanns tid för det, och att man i ett senare skede ganska 

enkelt kan göra det genom att använda separata fönster istället för 

frames.  

Globalt fält 

Ovanför det tredelade artikelgränssnittet finns ett globalt fält som 

inte ändras. I detta finns EmpowerNet Askers logotyp som också 

är en länk tillbaka till startsidan, en ruta med tillhörande knapp för 

fritextsökning samt ett menyfält. 

 

I menyfältet finns länkarna ”Tips” (korta och handfasta tips), 

”Hjälp” (ännu outvecklad, men här ska finnas mer omfattande 

Bild 9
Hela artikelgränssnittet före 

användartesterna

Bild 10
Global meny och 

fritextsökning
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dokumentation) och ”Om” (information om utveckling, innehåll i  

databasen osv.).  

Artikelfältet 

 

I övre delen av artikelfältet (bild 11) finns rubriken och ett område 

som innehåller länkar och information av olika slag. Man kan se 

vilka nyckelord, termer och läkemedel artikeln har och man kan se 

vem som skrivit artikeln. Det finns till höger också en samling små 

ikoner och länkar som jag återkommer till nedan. 

Under allt detta finns artikeltexten, som aldrig blir bredare än 

550 pixlar för läsbarhetens skull. Det innebär mellan 60 och 80 

tecken per rad, beroende på hur man har ställt in webbläsaren.  

Allra sist finns, om tillämpligt, källan och det datum då artikeln 

lades in i databasen angiven. Om källan är en webbplats finns en 

länk till denna. Eftersom dessa länkar ofta är otympliga och 

oläsliga har jag kortat den synliga delen till att omfatta enbart 

”domän”-delen av adressen. 

Längst till höger i övre delen av artikelfältet finns en samling 

små ikoner och länkar (bild 12), nedan kallade ”smålänkar”. När 

man klickar på ”Visa relaterade artiklar” uppdateras innehållet i 

ramen till höger så att man får se de nya relaterade artiklar.  

”Utskriftsvänlig artikel” är tänkt som hjälp åt den som vill 

skriva ut en artikel. Klickar man på den öppnas bara själva artikeln 

i ett eget fönster. ”Öppna artikel i eget fönster” gör i princip 

samma sak, med den skillnaden att det också innehåller 

smålänkarna så att man även i detta fönster kan visa kommentarer, 

relaterade artiklar osv. 

Om man klickar på ”Visa kommentarer” kommer en lista över 

de kommentarer som finns till den aktuella artikeln upp i 

artikelfältet. Bredvid ”Visa kommentarer”-länken finns en siffra 

inom parentes som visar hur många kommentarer det finns att 

visa. 

Man kan bläddra igenom de kommentarer som finns med 

hjälp av de pilar som visas högst upp bland smålänkarna. Genom 

Bild 11 
Artikelfältet 
 
 

 

Bild 12 
Smålänkar 
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att klicka på ”Kommentera artikeln” antingen från artikeln eller 

från listan med kommentarer kommer man till ett formulär (bild 

13) där man själv kan bidra med sina erfarenheter. 

 

I normalfallet är artikel-ramen i fokus, dvs. om man använder 

PageUp, PageDown eller scrollhjulet på musen så är det 

artikelfönstret som påverkas. 

Relateratfältet 

När man hittar en artikel som är intressant och vill läsa mer klickar 

man på ”Visa relaterade artiklar” i artikelfältet. Då uppdateras 

innehållet i relateratfältet så att man får en uppsättning länkar som 

matchar den artikel man just läst. 

Relateratfältet uppdateras också när man laddar en artikel från 

artikeltoppen (se startsidan), från besöktafältet eller från ett 

sökresultatfönster. När man laddar en artikel från relateratfältet 

själv uppdateras den inte.  

Längst upp i relateratfältet (bild 14) anges till vilken artikel de 

nedanstående relaterade artiklarna hör. Artikelrubriken skrivs ut, 

om den är länge än 25 tecken kapas den antingen vid ett 

mellanslag eller efter 18 tecken.  

Därunder finns rubriken ”Bästa träffar” och en samling 

artikellänkar. Dessa artiklar väljs ut genom en jämförelse av 

nyckelorden, den artikel som har mest lika nyckelordsuppsättning 

hamnar högst och sedan fallande. Max antal länkar som visas är 

tio.  

Under dessa länkar finns ”Samma nyckelord” och ”Samma 

nyckelordsgrupper”. Tillsammans med ”Bästa träffar” är dessa 

delar av en javascriptmeny som möjliggör för användaren att 

snabbt bläddra mellan olika alternativ utan att sidan ska laddas om 

och nya sökningar ska göras i databasen. Menyn är inställd så att 

endast ett av de tre alternativen visas åt gången, klickar man på en 

ny rubrik så stängs den förra. 

Bild 13
Formulär för inskrivning av 

kommentarer

Bild 14 
Relateratfältet som det visas 
från början 
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De båda senare alternativen (bild 15) visar först nyckelorden eller 

nyckelordsgrupperna och antalet artikellänkar under respektive 

nyckelord/nyckelordsgrupp inom parentes. 

Menyn är implementerad med hjälp av ett javascript som jag 

hämtat på nätet och modifierat så att det passar min tillämpning. 

Se copyright-info nedan. 

 
Copyright (C) 1999 Thomas Brattli 
This script is made by and copyrighted to Thomas Brattli at 
www.bratta.com. Visit for more great scripts. This may be 
used freely as long as this msg is intact! 

Besökta 

I besöktafältet (bild 16) läggs artiklar in allt eftersom användaren 

besökt dem. I normalfallet läggs artikeln in först när man laddar en 

ny artikel, men detta gäller inte när man går ”in i” 

artikelgränssnittet via startsidan eller från sökresultatsfönstret.  

Med hjälp av listan över besökta artiklar kan användaren enkelt 

gå tillbaka till en artikel som hon fann intressant. När man klickar 

på länken laddas artikeln in i artikelfältet och dess relaterade 

artiklar i relateratfältet. På det här sättet kan man alltså också 

återskapa en lista över relaterade artiklar som man ville titta mer 

på.  

En undersökning presenterad på CHI 2000 (Park, Kim 2000) 

visar att en lista över senast besökta artiklar är till stor hjälp för 

användaren när hon navigerar i ett ostrukturerat material där det 

inte finns någon naturlig väg tillbaka. 

Innan artikeln läggs in i listan kontrolleras bara att den inte 

redan ligger först. I nuläget kan man alltså teoretiskt fylla listans tio 

platser med två artiklar. 

Nästa gång användaren kommer till EmpowerNet Asker finns 

listan över senast besökta artiklar kvar. Detta gäller under 

förutsättning att användaren sitter vid samma dator som förra 

Bild 16 
Besöktafältet 

Bild 15 
Fler sätt att visa relaterade 
artiklar 
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gången och att hon inte rensat bort sina cookies. Besökta artiklar 

sparas nämligen i databasen tillsammans med ett användar-

nummer som läggs som en cookie på användarens dator.  

Startsida 
Startsidan (bild 17) är det första som möter användaren när hon 

kommer till EmpowerNet Asker. Härifrån är tanken att hon 

snabbt ska kunna leta sig fram till det hon är söker eller enkelt 

hitta intressanta artiklar att börja läsa. 

Om man bara börjar läsa någonstans och hittar nåt intressant 

så är den bärande tanken att man ska få förslag på artiklar som på 

något sätt anknyter till det man just läst. För att det ska fungera får 

det inte vara svårt att hitta det där första som man är intresserad 

av. Tar det för lång tid eller är för krångligt spelar det ingen roll 

hur bra systemet sedan är på att föreslå nya artiklar att läsa. 

 

Introduktion 

En kort introduktionstext talar om ungefär vad man kan förvänta 

sig av EmpowerNet Asker och beskriver kortfattat vilka funktioner 

som finns. 

Anpassade länkar 

Här har jag försökt ta tillvara tanken om artiklar som passar för 

olika besökare. Tyvärr är materialet i databasen ännu så tunt att jag 

funnit det svårt att verkligen göra dessa länkar på det sätt som 

föreslagits. 

Tanken är dock att en redaktör, utifrån sin erfarenhet om vad folk 

undrar, sätter samman listor med artiklar på olika teman. Exempel 

Bild 17
Startsidan
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på sådana teman kan vara: ”Jag tror jag har fibromyalgi, vart 

vänder jag mig?”, ”Hjälp, jag har just fått min diagnos!” osv. 

Här kan man också låta användarna komma med förslag på 

vad de skulle uppskatta, sånt som de saknas osv. För att en 

webbplats av den här typen ska leva krävs en god och fortlöpande 

dialog med användarna. 

Artikeltoppen 

Artikeltoppen (bild 18) ligger i ett eget fält till höger. Här visas en 

lista över de tio artiklar som lästs av flest användare. Att visa sina 

besökare vad tidigare användare har läst, sökt eller köpt är en 

funktion som allt fler webbtjänster använder sig av. 

För nuvarande är inte denna funktionalitet implementerad, 

men tanken är att den ska bygga på att när en artikel visats ett visst 

antal sekunder så får den en poäng. Önskvärt vore också att räkna 

hur ofta den skrivs ut, det är i regel ett tecken på att någon 

betraktar den som intressant. Man får förmodligen räkna med att 

testa lite olika varianter innan man hittar något som fungerar 

tillfredsställande. 

Globalt fält 

Även här finns det globala fältet som beskrevs ovan med. Det 

innebär att man når fritextsökningen direkt från startsidan.  

Grafisk design 
Med hjälp av grafisk design har jag grupperat olika funktioner och 

tydliggjort att gränssnittet består av olika delar. Jag ville undvika 

fula kantlinjer som visar var de olika ramarna börjar och slutar. 

För att ändå göra det möjligt för användaren att själv justera 

storleken på ramarna, valde jag att göra de olika fälten med olika 

bakgrundsfärg. 

Ett annat skäl för att använda bakgrundsfärg i de fält som 

omger artikeln är att artikeln på det här sättet tydligare markeras 

som mittpunkten/det centrala. 

De dova gröna nyanserna känns lugna och harmoniska och 

tröttar inte ögonen i onödan (Wagner 1994). 

Typsnitten är genomgående valda som sans-serifer och angivna 

med alternativ; Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif.  

Jag har valt att frångå webbläsarens fördefinierade länkfärger. 

Detta beslut har också med lugnet i gränssnittet att göra, det blev 

stökigt med en massa blått och lila. Länkarna visas i regel som 

mörkt gröna understrukna texter. De förstärks ytterliggare av att 

muspekaren förändras från pil till hand när man drar den över en 

länk. Samtidigt byter också länken tillfälligt färg (hoverfunktion) 

till gråblå.  

Bild 18 
Artikeltoppen 
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Såväl typsnitten som länkutseendet definieras i cascading style 

sheets (css) vilket innebär att det är möjligt för användaren att 

stänga av dem och få i princip allt i standardutförande. Javascript-

länkarna blir dock bara svarta och helt utan ”länkbeteende” om 

man gör så. 

Menyfältet med tips, hjälp och om är svart med vit text. Ingen 

tydlig markering av att det egentligen är länkar, bara att 

muspekaren byter skepnad. 

De små ikonerna som finns intill ”smålänkarna” förtydligar 

och ökar möjligheten att känna igen de olika alternativen utan att 

läsa. Bilderna är valda så att de på något sätt ska förklara vad som 

avses: 

• En pil som pekar mot fältet med de relaterade 

artiklarna symboliserar ”visa relaterade artiklar” 

 

• En stiliserad skrivare symboliserar ”utskriftsvänlig 

artikel” 

 

• På varandra liggande fönster symboliserar ”artikel i 

eget fönster” 

 

• Ett skrivet ark symboliserar ”visa kommentarer”  

• Ett skrivet ark med en penna symboliserar 

”kommentera artikeln”  

 

 

 

 
 
Bild 19 
EmpowerNet Askers 
logotyp 

I övre vänstra hörnet finns en logotyp som används som länk 

tillbaka till startsidan. 
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Användartester 
Jag har valt att göra två olika typer av användartester, där den 

andra typen lika mycket var ett test av testmetoden som det var en 

test av applikationen. Först har jag gjort vanliga tester där 

testanvändaren och försöksledaren befinner sig på samma plats, 

sedan distanstester där försöksledaren pratar med testanvändaren 

på telefon. Dessutom har jag med hjälp av ett frågeformulär samlat 

in synpunkter från fler användare via FMS-listan. 

I detta avsnitt beskriver jag först metod och dokumentation 

och redogör för de instruktioner som användes vid testerna. 

Därefter går jag mycket kortfattat igenom pilot-, på-plats- och 

distanstesterna innan jag sammanställer de iakttagelser jag gjort 

vid användartesterna. Avslutningsvis några korta ord om 

frågeformuläret och andra datormiljöer. 

Metod och dokumentation 
Jag har använt mig av icke-deltagande observation som testmetod, 

dvs. testanvändaren har fått skriftliga instruktioner och jag har i 

möjligaste mån undvikit att svara på frågor. Istället har jag vänt på 

frågorna och sagt ”Vad tror du händer om du gör det?” om de 

undrat hur man gör nåt.  

Testanvändaren ombads tänka högt under försöket för att i 

större utsträckning ge mig möjlighet att förstå hur hon tänkte. 

För att kunna koncentrera mig på att observera pågående test 

utan att aktivt dokumentera, valde jag att använda ett grafikkort 

med twin-view så att jag kunde spela in skärmbilden på video 

tillsammans med testanvändarens prat. Det var ett aktivt val att 

avstå från att spela in testanvändarens ansikte, jag ansåg inte att jag 

skulle ha tid att verkligen behandla den informationen samtidigt 

som det skulle utgöra ett extra stressmoment för testanvändarna. 

Distanstesterna utfördes på ungefär samma sätt som på-plats-

testerna, med den skillnaden att jag spelade in vår telefonkonver-

sation och tog upp skärmbilden på min dator där jag härmade det 

testanvändaren sade sig göra. 

Testanvändarna rekryterades via FMS-listan. Urvalet har 

naturligt begränsats genom att på-plats-testarna måste bo inom 

rimlig avstånd från Lund medan distanstestarna måste ha 

möjlighet att både tala i telefon och surfa samtidigt.  

Instruktioner 
Till användartestet gjordes en skriftlig instruktion. Instruktionen 

består av olika uppgifter. De första åtta är av scenario-typ, vilket 
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innebär att användaren antas befinna sig i en viss situation och 

utifrån den får uppgifter som kan lösas med den del av prototypen 

som är funktionsduglig. I det här fallet innebär det att frågorna är 

valda så att de ska kunna besvaras med det knappa innehåll som 

finns i databasen. Med dessa scenariouppgifter ville jag undersöka 

specifika delar av gränssnittet. 

De sista två uppgifterna är av karaktären att testanvändaren ska 

förklara för försöksledaren hur systemet fungerar, vilka funktioner 

som finns, hur de fungerar och varför de fungerar som de gör. 

Skälet till detta är jag ville undersöka om användarna hittar och 

förstår finesserna, det är en uppmaning att leta funktioner och se 

hur de fungerar. 

Nedan återges instruktionen som använts. Vid varje uppgift 

finns en kursiverad kommentar som visar vad jag avsåg testa med 

de olika uppgifterna 

 

Du har tarmbesvär och ont i magen och funderar på om det kan 

ha med din fibromyalgi att göra. 

 

1. Hitta en artikel som handlar om de här problemen. 

Vilken väg letar man; sök, artikeltoppen eller länktipsen? 

2. Vad finns det mer att läsa om liknande saker? Titta igenom 

det som verkar intressant. 

Hittar man relaterade artiklar? Kollar man på annat än 

bästa träffar? 

3. Vilken artikel var mest intressant? Ta fram den igen och 

skriv ut den. 

Hittar och använder man besökta artiklar eller söker man 

igen, eller finns den kvar i relaterade? Använder man 

utskriftsikonen och sep. fönster eller vanlig utskrift i IE? 

4. Har någon tidigare användare skrivit något om artikeln? 

Hitta bland de små ikonerna/länkarna, och om den inte 

finns inga kommentarer?! Kan man bläddra mellan olika? 

5. Skriv en egen kommentar till artikeln. 

Testa själva arbetsgången. 

 

Eftersom du alltid är trött funderar du på hur det är med 

sömnbesvär/störningar. Du vet att det är vanligt vid fibromyalgi, 

men vad kan man göra åt det? 

 

6. Hitta en artikel som handlar om hur man kan behandla 

sömnstörningar. Vad handlar den om? 

Vilken väg hittar man dit? 

7. Finns det mer att läsa? Vad handlar i så fall det om? 

Klickar man på visa relaterade artiklar? 
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Du har hört om en till fibromyalgi närbesläktad sjukdom som 

heter TMD. 

 

8. Vad betyder TMD?  

Hittar man termerna? Eller läser man bara i artikeltexten? 

 

Fortsätt utforska EmpowerNet Asker på egen hand. Berätta om de 

olika funktioner och delar du hittar.  

 

9. Vilka funktioner hittar du? 

10. Hur funkar de? 

Kolla om det är begripligt hur det funkar. 

Relaterade artiklar, tre olika sorter. Skillnad? 

senast besökta 

termer, nyckelord, läkemedel 

sökfunktionen 

artikeltoppen 

länktipsen 

... 

 

Pilottester 
Jag genomförde två pilottester på plats på Certec innan jag började 

de riktiga användartesterna. Avsikten var dels att testa att 

instruktionerna fungerade, dels att testa utrustningen och sist men 

inte minst att jag själv skulle bli van vid situationen. 

Den första pilottestaren (kvinna 26 år, civilingenjör) tillhör inte 

den tänkta målgruppen, medan den andra (kvinna 27 år, sjuk-

sköterska) gör det. 

Pilottesterna utfördes på en PC med Windows Millenium, 

Internet Explorer 5.5 och en 19”-skärm (1024 x 768 bildpunkter). 

Slutsatser och åtgärder 

Jag fann ingen anledning att ändra i instruktionerna för testet, då 

mina pilottestanvändare uppfattande frågorna på det sätt jag 

menat.  

Däremot fann jag efter det första pilottestet att det fanns 

anledning att ännu en gång ändra namn på ”Samma nyckelords-

grupper” och gjorde det. På testanvändarens förslag blev det 

istället ”Läs vidare på teman”. ”Samma nyckelord” ändrades i 

enlighet med det också till ”Läs vidare på nyckelord”. 

Jag ändrade dessutom så att ”visa kommentarer”-länken alltid 

är synlig. Det visade sig vara förvirrande att den inte syntes om det 

inte fanns några kommentarer. Nu syns den alltid och man ser att 

det inte finns några genom att antalet i parentesen är 0.  
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Rättade buggen som gjorde att nyckelordsgruppen räknade fel på 

antalet underliggande länkar.  

Efter de båda första testerna var det också mycket tydligt att 

användarna hittar länken ”Visa relaterade artiklar”, klickar på den 

och blir konfunderade när inget händer. Jag drog slutsatsen att den 

länken och tillhörande ikon bör vara grå och inaktiv när de 

relaterade artiklar som visas hör till den aktuella artikeln.  

På den korta tid jag hade till mitt förfogande fick jag göra en 

snabb lösning som inte fungerar fullt ut, men där länk och ikon är 

gråa från början när relaterade artiklar redan visas och gröna om 

det går att få en ny uppsättning relaterade artiklar. Efter att man, i 

det senare fallet, klickat på länken är det dock bara länken som blir 

grå, den fortsätter att vara aktiv och ikonen är fortfarande grön. 

På-plats-tester 
Testpersonerna kom till Certec för testerna. Efter lite småprat och 

fika fick de en kort introduktion till vad de skulle testa, hur tester 

går till och instruktioner om att tänka högt.  

De fick också en förklaring av ljud- och skärmbildsinspelning 

samt information om att det inspelade materialet enbart skulle 

användas för internt bruk. Sist men inte minst underströk jag att 

det var systemet som skulle testas, inte testpersonernas egen 

förmåga.  

De tre testanvändarna var alla kvinnor; kyrkokantor 34 år, 

översättare och administratör 55 år samt högskolesekreterare 52 

år. Tyvärr blev den fjärde manliga testanvändaren sjuk och kunde 

inte delta som uppgjort. 

På-plats-testerna utfördes på en PC med Windows Millenium, 

Internet Explorer 5.5 och en 19”-skärm (1024 x 768 bildpunkter).  

Distanstester 
Testerna utfördes på så sätt att jag ringde upp testanvändaren som 

före testet fått skriftliga instruktioner i olika kuvert. På min 

uppmaning öppnades sedan kuverten i tur och ordning. 

Testanvändaren ombads att hela tiden berätta vad hon gjorde, 

dels för att jag skulle kunna följa tankegången och dels för att jag 

skulle kunna härma på min skärm och spela in signalen på video. 

Under distanstesterna har den använda utrustningen varierat, 

vilket gjort det möjligt att konstatera att EmpowerNet Asker 

fungerar såväl över vanlig modemkoppling som på relativt små 

skärmar. Värt att notera är att den användare som hade 640 x 480 

bildpunkter inte överhuvudtaget kommenterade att det var svårt 

att använda, medan en användare med 800 x 600 bildpunkter blev 
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mycket frustrerad över att hon inte kunde läsa hela texten i 

relateratfältet. 

Nedan finns beskrivningar av testanvändarna och deras 

utrustning. 

 

Kvinna 33 år, egenföretagare 

PC. Skärmupplösning 1024 x 768 bildpunkter. Webbläsare 

Internet Explorer 5.5. ISDN (samtidig telefoni och data). 

 

Kvinna 37 år, kundrådgivare 

PC (gammal 486a). Skärmupplösning 640 x 480 bildpunkter. 

Webbläsare Internet Explorer 5.5. Mobiltelefon och vanlig 

modemkoppling. 

 

Kvinna 47 år, taxichaufför 

PC. Skärmupplösning 800 x 600 bildpunkter. Webbläsare 

Internet Explorer 5.5. Mobiltelefon och vanlig modemkoppling. 

 

Kvinna 60 år, yrkesförare 

PC. Skärmupplösning 800 x 600 bildpunkter. Webbläsare 

Internet Explorer 5.0. Vanlig telefon och ”bredband”. 

Samlade iakttagelser vid testerna 
Testanvändarna har olika strategier när de surfar. De allra flesta är 

systematiska och går på olika sätt igenom länkar i tur och ordning 

innan de går vidare. En person verkar bara gå till det som är mest 

intressant för tillfället och provar samma funktion vid flera 

tillfällen utan att minnas eller förstå vad den gjorde.  

Somliga funderar hela tiden på vad som händer och skapar 

uttalade förklaringsmodeller, medan andra mer provar sig fram 

och ser vad som händer. Vissa navigerar enbart med webbläsarens 

back-knapp, vissa håller sig till de navigeringshjälpmedel som finns 

i EmpowerNet Asker. 

Alla lyckas dock lösa uppgifterna jag ger, dvs. de hittar det de 

söker efter. När de söker fritt efter eget huvud hittar de inte alltid, 

men det beror i regel på att materialet inte finns. Jag drar 

slutsatsen att det fungerar att söka i systemet och att det är 

någorlunda enkelt att komma igång. 

Ingen använder sökfunktionen som första alternativ. Kanske 

har man erfarenheter av att det ger för många träffar också på sånt 

man inte vill ha? Så blir det i alla fall i EmpowerNet Asker om man 

söker på smärta eller trötthet som återkommer ofta. De flesta väljer 

bland länkarna i artikeltoppen när de letar efter svaren på frågorna 

i instruktionerna. Alla tolkar artikeltoppen som de mest lästa 

artiklarna. 
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En användare trycker upprepade gånger på sök-knappen utan att 

ange något sökord. Då får hon en lista på alla artiklar i databasen. 

Hon verkar inte alls förvånad över resultatet. 

Användarna kollar igenom det som kommer upp under 

relaterade artiklar, vilket alltså fungerar som jag har tänkt. Det som 

inte fungerar är att de inte alls tar fram nya relaterade artiklar på 

egen hand, de väntar på det som systemet själv presenterar när de 

byter artikel via förstasidan. Några användare började använda 

funktionen mot slutet av testerna, vilket tyder på att man ändå 

listar ut hur man gör så småningom.  

Några användare tyckte inte att fönstret med relaterade artiklar 

fungerade på det sätt de förväntade sig. Det handlade dels om att 

man inte kunde se flera varianter på samma gång, dels om att man 

gärna ville att informationen skulle fortsätta att presenteras på det 

sätt man ställt in den, dvs. om man valt att titta på ”Läs vidare på 

nyckelord” så ville man att de relaterade artiklarna för nästa artikel 

skulle visas på samma sätt istället för att återgå till utgångsläget 

”Bästa träffar” varje gång. En användare kommenterar att hon 

tycker att artikelns alla nyckelord borde finnas under ”Läs vidare 

på nyckelord”.  

Det är väldigt olika hur användarna använder relateratfältet. De 

allra flesta provar de tre alternativen och funderar i olika 

omfattning över hur de fungerar och vad det är för skillnad. 

Många av dem konstaterar att det är ungefär samma länkar som 

dyker upp i de olika fallen. En testanvändare tittar överhuvudtaget 

inte på de två ”Läs vidare...” alternativen utan nöjer sig med ”Bästa 

träffar” som hon dock använder flitigt. 

Många navigerar nästan uteslutande med back-knappen 

och/eller dess history-lista (bild 20). Här stöter de på problem 

eftersom back-knappens historylista har samma namn på allt, 

vilket beror på att webbsidorna har för dåliga namn (<title>). 

Ett liknande problem, som också beror på att webbsidorna har 

för dåliga namn (<title>), uppstår när man letar efter rätt fönster i 

aktivitetsfältet längst ner på skärmen (bild 21). Systemet öppnar 

max fem olika fönster (artikelgränssnitt, sökresultat, 

term/läkemedel, källa, FASS) och alla ser ut att heta ungefär 

samma sak. De tre ”egna” fönstren börjar alla med Systemet som 

var arbetsnamnet innan namnet EmpowerNet Asker kom till. 

 

 

 

Ungefär hälften av användarna har svårt att hantera olika fönster 

och det blir inte lättare när titlarna ser ut som ovan. Det är 

egentligen flera olika problem som uppstår. Dels upplever man att 

fönstren försvinner och dels att det är svårt att navigera med back 

Bild 20 
Webbläsarens history-lista 
med intetsägande 
information 

Bild 21
Aktivitetsfältet med fönster 

med allt för lika namn
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när man inte kommer tillbaka den sida man kom ifrån. Dessutom 

kommer inte FASS upp när man klickar på en ny läkemedelslänk 

om FASS-fönstret fortfarande är öppet. Samtidigt kommenterar 

många att det är positivt att man hela tiden har både artikeln med 

dess relaterade artiklar och besökta artiklar kvar, vilket kanske 

innebär att man är beredd att ta strulet med olika fönster. 

Merparten av användarna såg snabbt att artiklarna hamnade i 

besöktafältet allt eftersom de besökte dem. De som använde den 

för navigering uppskattade möjligheten, och alla förstod hur det 

fungerade när de letade funktioner i sista uppgiften. När uppgiften 

var att först titta igenom det som verkar intressant och sedan ta 

fram den intressantaste igen fanns för många också möjligheten att 

klicka på rätt artikel i relateratfältet, vilket innebar att länken i 

besöktafältet inte var det enda möjliga valet på skärmen. 

Förvånansvärt få bryr sig om länken för utskriftsvänlig artikel. 

Nästan alla använde webbläsarens skrivarikon i verktygsfältet utan 

att tveka. Förmodligen beror det på att moderna webbläsare 

hanterar olika ramar (frames) bra vid utskrift. Tidigare var det ofta 

så att man fick en utskrift av ett frameset när man skrev ut en sida 

av den här typen.  

Länken som öppnar artikeln i ett eget fönster och låter en titta 

på andras kommentarer och skriva egna fyllde ingen funktion för 

de användare som testade. Det är dock ingen som har arbetat på en 

riktigt liten skärm och det är heller ingen som provat att spara en 

text lokalt. I det senare fallet underlättar det mycket om artikeln 

finns i ett eget fönster, och det var också därför önskan om en 

sådan möjlighet framkom i förstudien. 

Alla klarar att själva skriva en kommentar, de hittar länken och 

fyller vant i formuläret. Två användare råkar ut för fel när de 

skickar in sina kommentarer, men förstår felmeddelandet och 

korrigerar utan problem. Frågan om tidigare användare skrivit 

något om artikeln är svårare, man letar inte omedelbart efter ordet 

kommentar, men alla hittar länken och kan avgöra om det finns 

några kommentarer eller inte. En av användarna ansåg att antalet 

kommentarer var ett mått på hur intressant artikeln var.  

Flera användare klickar på ikonerna vid smålänkarna, men får 

inte önskat resultat då ikonerna i sig inte är länkar. 

Många provar att klicka på länkarna till källorna och tycker att 

det är bra att man kan hitta vidare. Någon tycker också att det är 

en hjälp i att lära sig konsten att surfa på internet. Flera 

kommenterar att de skulle ha klickat på de URLer som fanns i 

artikeltexten, men att det inte fanns några länkar. 

De allra flesta väljer att återvända till startsidan när de ska leta 

upp svaret på en ny fråga. Detta vållar många problem eftersom de 

inte hittar länken som döljer sig i logotypen. Här visar det sig 

tydligt att min egen surfstrategi inte delas av så många. Några 
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väljer att, istället för att gå till startsidan, använda sökfunktionen 

när de får en ny fråga. Andra minns att de redan sett en artikel där 

svaret kan finnas och går tillbaka till den via besöktafältet. 

På frågan om vad TMD betyder är det ungefär hälften som 

upptäcker på term- och läkemedelslänkarna och använder dem för 

att hitta svaret. Vissa hittar dem inte alls. Det är kanske för dålig 

affordance på dem, det enda som visar att de är länkar är under-

strykningen och att muspekaren och färgen ändras när man drar 

musen över länken. 

Artikeln som behandlar TMD är på engelska vilket de flesta 

upplever som jobbigt. Möjligen är det så att det faktum att frågan 

som avsåg testa termlänkarna var på en engelsk artikel gjorde det 

extra svårt. Många klickade direkt vidare så fort de såg att texten 

var på engelska. Tyvärr reagerade ingen av mina pilottestare på 

detta sätt vilket innebar att jag aldrig övervägde att ändra 

instruktionen. 

Många kommenterar att de tycker att gränssnittet är vilsamt 

och att det är skönt att det inte är en massa ”bråte”, dvs. att det är 

relativt rent. 

Jag noterade också att det är svårt att skilja mellan Empowernet 

och Empowerment. De flesta utläser namnet som Empowerment, 

men verkar tycka att det passar i sammanhanget. Asker är svårare, 

några tvekar på uttalet och verkar mest tycka att det är krångligt.  

Av de kommentarer jag får in från personer som besvarat 

frågeformuläret (eller skickat mail till mig) får jag också veta att en 

länk till toppen vore bra i slutet av varje artikel. Flera 

kommenterade också att de önskade sig en tydligare uppdelning 

mellan fakta och erfarenheter. 

Frågeformulär 
För att få en uppfattning om hur användarna upplever 

EmpowerNet Asker använde jag ett frågeformulär med tolv frågor 

för att utvärdera enligt REAL-modellen (Löwgren 1993). Relevans, 

effektivitet, attityd och lärbarhet har skattats på en skala 1-5. Hela 

formuläret finns i appendix 4.  

Förutom att mina testanvändare fått besvara frågeformuläret, 

så har jag valt att distribuera länken till alla på FMS-listan och bett 

dem titta runt i EmpowerNet Asker och sedan fylla i formuläret på 

webben. 

Det innebär att jag har sju svar från testanvändarna (den första 

pilottestaren tillhör inte den verkliga målgruppen en distanstestare 

har inte skickat tillbaka sitt formulär) och ytterligare 33 svar från 

medlemmarna på FMS-listan. 

I appendix 5 finns en fullständig sammanställning av svaren på 

frågeformuläret. 
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Andra operativsystem och 
webbläsare 
Även om jag inte har genomfört någon formell utvärdering av hur 

prototypen av EmpowerNet Asker fungerar på andra 

operativsystem och i andra webbläsare så har jag ändå gjort några 

iakttagelser som är värda att notera inför eventuell vidare-

utveckling. Eftersom detta går utöver examensarbetet har jag valt 

att göra en kort genomgång av detta i appendix 7. 
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Resultat av 
användartester 
Förslag till åtgärder 
Med ledning av de iakttagelser jag gjort under användartesterna 

kan jag dra ett antal slutsatser om gränssnittet och i vissa fall 

föreslå förändringar. 

Att ”visa relaterade artiklar” inte används i den utsträckning jag 

räknat med kanske innebär att funktionen kräver någon form av 

introduktion för att användarna ska kunna dra nytta av den. Man 

kan t.ex. tänka sig att man skapar ”tutorials” eller ”guided tours” 

som nya användare kan titta på för att snabbt komma in i hur man 

använder EmpowerNet Asker i allmänhet och ”visa relaterade 

artiklar” i synnerhet. 

Önskemålen om att själv kunna styra hur informationen i 

relateratfältet ska visas är något att ta med sig och undersöka 

vidare. Det är inget som jag tycker att man omedelbart ska ändra 

på, merparten av testanvändarna reagerade inte över det. 

Webbsidornas titlar måste förbättras så att back-knappens 

historylista och statusradens fönster fungerar bättre. 

Användarnas problem med att hantera olika fönster är en 

svårare nöt att knäcka. Att fönstren försvinner är på ett sätt det 

allvarligaste problemet, men samtidigt kommer de flesta på att det 

är just det som hän eftersom det inte är första gången de stöter på 

problemet. Att FASS-fönstret inte kommer upp när man klickar på 

en länk och det redan är öppet är värre. Det innebär att det helt 

saknas feedback på att något har hänt.  

En variant som man skulle kunna testa är att öppna ett nytt 

fönster som innehåller en stäng-knapp och länka in FASS i det. 

Många stänger fönster som innehåller stäng-knappar när de är 

klara och då öppnas de på nytt och hamnar i fokus nästa gång det 

behöves. Om man länkar in FASS i ett javascript-öppnat fönster 

kan man också ha kontroll över det och låta det hamna i fokus 

varje gång någon kallar på det. 

Funktionen ”utskriftsvänlig artikel” bör man ta bort. Det är 

bara ett fönster som inte behövs. Numera fungerar det bra att 

skriva ut ändå och vill man kan man använda ”artikel i eget 

fönster” även för det ändamålet. Om man dessutom tar bort alla 

smålänkar ur ”artikel i eget fönster” samt gör som ett mindre 

popup-fönster utan adressfält så syns det tydligt att detta är ett 

annorlunda fönster. 
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Så här i efterhand tror jag att det var ett klokt beslut att inte testa 

om det tredelade gränssnittet gjorde sig bättre som olika fönster. 

Det är tydligt att användarna har nog bekymmer med de fönster 

som redan ingår i gränssnittet, de vill gärna ha färre, inte fler! 

Problemet med att användarna inte hittar tillbaka till startsidan 

kan lösas genom att man lägger till alternativet ”Startsidan” i den 

svarta menyraden i det globala fältet. Länken via logotypen 

kvarstår för de som är vana att navigera på det sättet. 

Att många missar term- och läkemedelslänkarna är jag osäker 

på hur man ska hantera. Det är viktigt att inte störa det lugn som 

finns i gränssnittet, men genom att prova att göra dessa länkar i en 

grön nyans kan man kompromissa mellan lugn och affordance. 

Förslaget om att lägga till en länk tillbaka till toppen i slutet av 

artiklarna är bra och bör genomföras. Att göra de URLer som finns 

i vissa till artiklar är en viktig förbättring som skonar kroppen. 

Användarnas kommentarer om innehållet i databasen är också 

värda att ta på allvar. De uppskattar att det är på svenska och 

reagerar när det är på engelska. Det visar att det finns ett behov av 

en tjänst som tillgodoser behovet av tillförlitlig svensk 

information. Kommentarerna jag får visar också att det är svårare 

att relatera till amerikansk information (som det finns mycket av 

bra kvalitet). Kontexten är viktigare än man tror även för den här 

typen av information. Kulturen är något annorlunda i USA, de 

använder andra läkemedel, har ett annorlunda socialförsäkrings-

system osv. Den typen av information finns ofta inbäddad i de 

artiklar man hittar och då känns allting lite främmande, även om 

det mesta är applicerbart på svenska förhållanden. 

Kommentarerna om att tydligare skilja på fakta och 

erfarenheter stöder min ursprungliga tanke, så det vore onekligen 

värdefullt om man på något sätt kunde få en redaktör som jobbar 

professionellt med innehållet i databasen. 

Slutligen konstaterar jag att namnet Empowernet bör skrivas 

med stort N, EmpowerNet, så att det tydligare syns vad det står. 

Man kan också fundera på om Asker ska kvarstå. Även om det 

verkar förbrylla en del låter jag det dock stå kvar så länge. 

Analys av svaren på 
frågeformuläret 
I appendix 5 finns en fullständig sammanställning av svaren på 

frågeformuläret, här nöjer jag mig med att kommentera helheten. 

Min förstudie har indikerat att det finns en stor efterfrågan på 

ett system som EmpowerNet Asker (EA) och svaren på frågorna 

bekräftar detta. De första fyra frågorna (q1-q4) behandlar var 

Löwgren kallar relevans, snittvärdet på dessa frågor blir 4,8 av 5 
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möjliga. Med andra ord ser användarna att en tjänst av det här 

slaget fyller en mycket viktig funktion för dem. 

De följande tre frågorna (q5-q7) är ett försök att få användarna 

att uppskatta tjänstens effektivitet. De första två handlar om man 

hittat det man sökte och om det var enkelt att hitta detta. Svaren 

måste naturligtvis ses mot bakgrunden att det inte fanns mer än 59 

artiklar att söka bland. Den tredje frågan som handlar om 

huruvida man fått svar på frågor som man hade men inte 

formulerat, är den fråga som fått mest spridda svar och väldigt 

många treor. Erfarenheten från de fyra användare som fyllde i den 

och sedan pratade med mig är att man inte förstår frågan. Ett 

snittresultat på de tre frågorna på 3,9 känns efter förutsättningarna 

som ett mycket bra resultat. 

Genom att fråga om EA känns smidigt att arbeta med (q8), om 

man skulle rekommendera EA för någon annan (q9) och om man 

någon gång kände sig frustrerad (q10) har jag försökt få en 

uppfattning om användarnas attityd till tjänsten. Snittvärdet blir 

4,3. 

De två sista frågorna (q11-q12) handlar om lärbarhet. Tror 

användarna att det går lättare och snabbare nästa gång de 

använder EA och var det lätt att komma igång? Snittvärdet på 4,6 

indikerar att det faktiskt känns ganska enkelt.  

Distanstest som metod 
Ett annat mycket viktigt resultat är att distanstesterna fungerade så 

bra. Att tänka högt visade sig fungera alldeles utmärkt under 

distanstesterna, det känns nämligen mycket onaturligt att sitta tyst 

i telefon. Det är ett resultat som man kan tänkas använda även när 

man testar på plats. Då kan man hyfsat enkelt ta in skärmbilden i 

ett rum intill och hålla kontakten med testanvändaren över 

telefon.  

Fortfarande missar man dock då den biten som är att studera 

testanvändarens kroppsspråk. Men om man hela tiden talar i 

telefon, blir det också ganska uppenbart när användaren blir 

osäker. Det hörs på det personen säger eller också på att det blir 

tyst. 

En nackdel med att det är onaturligt att sitta tyst i telefon är att 

man också som försöksledare måste tala prata mycket mer, vilket 

innebär en större risk för att man säger något som styr eller leder 

användaren. När jag i efterhand tittat på videoupptagningarna har 

jag kunnat konstatera att jag vid några tillfällen formulerat mig på 

ett olämpligt sätt, och det hände inte på det sättet under på-plats-

testerna. Med andra ord kräver det mer av försöksledaren att göra 

distanstest.  
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Det faktum att jag hade gjort ett antal tester på plats innan jag 

påbörjade distanstesterna underlättade. Redan efter två, tre 

testanvändare har man upptäckt de vanligaste problemen och då 

är de lättare att hantera när man inte ser vad som händer. Jag tror 

dock att det skulle ha gått ändå, mitt intryck är att användarna 

tydligt berättade hur de gjorde och att de kunde beskriva vad det 

var som var problem när sådana uppstod. 

En annan nackdel med distanstesterna är att man inte själv har 

koll på utrustningen och om t.ex. själva uppkopplingen till 

internet strular är det svårt att hjälpa till.  
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Det färdiga 
gränssnittet 
Det är min bedömning att det gränssnitt som beskrivs i detta 

kapitel är så pass välfungerande att det går att ta i bruk. Däremot 

är prototypen fortfarande bara en prototyp och det återstår mycket 

arbete för att göra en fullständig implementation. Man behöver 

troligen börja om med programmeringen och då göra ”rätt” från 

början, risken är stor att man missar saker om man bara städar 

upp och rättar i den kod som finns. 

Startsidan har jag inte funnit anledning att göra några 

ändringar på, därför gör jag ingen ny beskrivning av den här. Inte 

heller finns det någon anledning att frångå den tredelning (eller 

fyrdelning om man räknar det globala fältet) som artikelgräns-

snittet bygger på, vilket innebär att jag bara kommer att beskriva 

de fyra fälten nedan. 

Artikelfältet 

 

Bland smålänkarna är alternativet ”utskriftsvänlig artikel” 

borttaget. ”Artikel i eget fönster” leder till ett fönster som bara 

visar själva artikeln utan smålänkar. Detta fönster saknar 

adressraden för att markera att det är annorlunda än de andra. 

Meny- och verktygsrad finns dock kvar för att enkelt kunna spara 

eller skriva ut artikeln. 

Bild 22
Artikelfältet efter 

användartesterna
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”Visa kommentarer” syns alltid. Om det inte finns några 

kommentarer att visa framgår det av att siffran inom parentes, som 

står efter länken, är 0. 

För att gör användaren uppmärksam på att det finns term- och 

läkemedelslänkar är de nu gröna. Genom att välja en grön färg så 

skiljer de sig från texten i övrigt, samtidigt som ändringen inte 

äventyrar lugnet i gränssnittet.  

De URLer som ibland förekommer i artikeltexten är nu 

klickbara, sidorna öppnas precis som käll-länkarna i ett eget 

fönster. Längst ner i respektive artikel finns en ”Tillbaka till 

toppen”-länk. 

Relateratfältet 

Efter första pilottesten bytte jag namn på två av alternativen för 

hur man tar fram relaterade artiklar. De heter nu ”Läs vidare på 

nyckelord” och ”Läs vidare på teman” (bild 23). 

Besöktafältet 

Koden som generar listan över senast besökta artiklar har 

modifierats så att den kontrollerar att en artikel inte redan finns i 

listan innan den läggs till. Om artikel redan finns flyttas den till 

första platsen. 

Globala fältet 

 

I det globala fältet är logotypen ändrad så att det står EmpowerNet 

istället för Empowernet.  

I den svarta menyraden (bild 24) finns det ytterligare ett 

alternativ, en länk som tar användaren tillbaka till startsidan. 

Bättre namn på sidorna 

Genom att både artikel- och relateratsidorna innehålla den 

aktuella artikelrubriken i <title>-raden blir den lista över senast 

besökta sidor som webbläsaren tillhandahåller vid back-knappen 

lättare att navigera i (bild 25). 

Även de sidor som visas i popup-fönster har fått bättre <title>-

rader vilket innebär att operativsystemets information i 

nederkanten av skärmen blir mer informativ. 

 

 

Bild 23 
Relateratfältet efter 
användartesterna 

Bild 25 
Webbläsarens historylista 
med bättre titlar 

Bild 24 
Det globala fältet efter 
användartesterna 
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Idéer för framtida 
utveckling 
I detta avsnitt har jag samlat de idéer jag har inför framtida 

utveckling. En del är sånt som jag själv tänkt att man skulle kunna 

testa eller sådant som kan förbättras. Annat är sånt som användar-

testerna implicerat. 

Sökfunktionen 

Sökfunktionen bör byggas ut så att den klarar flera sökord och så 

att den inte enbart letar i artikeln och bland nyckelorden. 

Användning av logiska operatorer och/eller + och - som i AltaVista 

vore också önskvärt. 

Hjälpfunktion 

I nuläget är hjälpfunktionen helt outvecklad, vilket innebär att allt 

arbete kvarstår. 

Artikeltoppen 

För att artikeltoppen ska fungera krävs att databasen modifieras så 

att den kan lagra någon sorts poäng. Hur denna poängsättning ska 

ske behöver undersökas och testas. Idéer är att använda sig av t.ex. 

hur ofta och länge en artikel visats, hur ofta den skrivits ut och hur 

många kommentarer den har. 

Relaterade artiklar 

Några användare hade önskemål om att själva kunna styra hur 

relaterade artiklar ska visas, hur detta eventuellt kan ske måste 

undersökas vidare. En annan idé som är värd att testas är att 

implementera relateratfältet, artikeltoppen och sökfunktionen som 

ett fält med tre olika flikar. På så sätt skulle man snabbt komma 

tillbaka till artikeltoppen (vilken många återvände ofta till) och 

man skulle enkelt kunna bläddra igenom länkarna i ett sökresultat. 

Eftersom funktionen ”visa relaterade artiklar” endast användes 

av ett fåtal kan man fundera på om man kan skapa någon sorts 

”tutorials” eller ”guided tours” som hjälper nya användare på 

traven. En idé är att visa upp ett scenario där en användare söker 

efter något och sedan tar sig vidare. 

Besöktafältet  

Listan med besökta artiklar kan enkelt byggas ut till att omfatta fler 

artiklar om man finner det användbart eller önskvärt. 

För att ha tillgång till senast besökta artiklar oavsett från vilken 

dator man kopplar upp sig kan man tänka sig ett inloggnings-
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förfarande. Om användaren aktivt identifierar sig kan man 

använda den informationen för att plocka fram rätt lista över 

besökta artiklar. 

Bilder i artiklarna 

I nuläget är det inte möjligt att lägga in bilder i artiklarna. Det 

finns flera tänkbara lösningar på hur detta kan göras, men i alla fall 

krävs det ändringar i administrationsgränssnittet om man inte ska 

förutsätta kunskaper i htmlkodning. Det behövs en möjlighet att 

ladda upp bilder till servern och funktioner för att markera var i 

artikeln bilderna ska visas. 

Nyckelord  

Inom ramen för examensarbetet har jag inte haft tid och möjlighet 

att läsa in mig på det växande område som kallas knowledge 

management. Det är naturligtvis en brist när man designar ett 

system som ska användas för att bevara och hantera stora 

informationsmängder. 

Jag är övertygad om att EmpowerNet Asker skulle kunna 

förbättras avsevärt med hjälp av de kunskaper som finns på 

området. Speciellt tror jag att uppbyggnaden av nyckelords-

hierarkin skulle kunna bli mycket bättre med hjälp av någon som 

är tränad på att göra just sådant. 

Nyckelordshierarkin skulle också kunna förbättras med hjälp 

av någon som är duktig på ämnesområdet, i det här fallet 

fibromyalgi. 

Tekniska saker 

Jag har ännu inte ordnat så att FASS länkas in på ett sätta så att det 

fönstret alltid får fokus. Dessutom har jag noterat att det inte går 

att tabba mellan javascript-länkar på samma sätt som vanliga 

länkar, vilket är en brist för den som föredrar att navigera med 

hjälp av tangentbordet. 

Dessutom återstår som tidigare nämnts mycket arbete för att få 

EmpowerNet Asker att fungera i olika operativsystem och 

webbläsare. 
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Slutsatser 
Först och främst har jag visat att min idé fungerar. De relaterade 

artiklar som systemet själv plockat fram har visat sig vara relevanta. 

I de fall det dyker upp enstaka länkar som inte riktigt verkar höra 

hemma där beror det ofta på att artikelns nyckelord är illa valda.  

Användarna uppskattar tjänsten och anser att den är viktig. 

Många kommenterar att detta är något som de saknat och som 

skulle vara till stor hjälp för dem i kampen för att få livet att 

fungera och omgivningen att förstå. 

Utöver att jag lyckats med min föresats att utveckla en 

fungerande prototyp har jag också lärt mig mycket om design-

processen på vägen, speciellt om värdet av och hur man gör 

användartester. 

Användartester 

Trots man verkligen tänker efter och gör sitt bästa när man 

designar och utvecklar prototypen så missar man saker som i 

efterhand känns som att ”det borde jag ju ha tänkt på”. Om man 

inte gör användartester innebär det därmed att man kommer att 

missa, för användaren, viktiga detaljer. 

Nielsen hävdar att ”pay-off ratio” är maximal för tre 

testanvändare (Nielsen 1993). Det visade sig stämma mycket bra i 

mitt fall. Efter de första tre-fyra testerna hade jag hittat väldigt 

många av problemen i gränssnittet. Testerna därefter var dock inte 

alls bortkastade, jag hittade fler detaljer som kunde förbättras och 

öka användbarheten väsentligt.  

Ett resultat som var mycket intressant var att det gick att få ut 

så pass mycket information av distanstesterna. Att metoden 

fungerade så bra beroende på att det är onaturligt att vara tyst i 

telefon är ett resultat som man kanske kan dra nytta av även i 

andra testsituationer. 

Videodokumentation 

Genomgången av videoinspelade tester tar (minst) lika lång tid 

som själva testen. Det är jobbigt att titta på en videoinspelning när 

det ofta är tyst och det inte händer mycket på skärmen. Ur 

dokumentationssynpunkt är det bättre att istället vara två som 

observerar så kan man kan hinna anteckna under tiden. 

Videobanden används då bara som backup om man undrar något 

speciellt. Samtidigt har jag lärt mig saker genom att iaktta mitt eget 

agerande när jag gick igenom videofilmerna i efterhand. Om jag 

inte hade gjort det hade jag missat den för mig värdefulla 

möjligheten att lära mig mer om hur jag själv fungerar som 

försöksledare.  
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Fönster vs. ramar (frames) 

Under testerna har det visat sig att användarna har svårt att 

hantera olika fönster samtidigt som de inte är lika skeptiska mot 

ramar (frames) som man kunde tro. Troligen är det här resultatet 

beroende av att den moderna webbläsare jag använt i testerna 

hanterar ramar på ett bra sätt.  

Resultatet är ändå intressant eftersom t.ex. Jacob Nielsen 

fortfarande anser att ramar (frames) innebär användbarhets-

problem (Nielsen, www.useit.com).  

 

Slutligen konstaterar jag att de användare jag varit i kontakt med 

verkligen uppskattat EmpowerNet Asker och att de gärna vill få 

tillgång till en sådan  tjänst i framtiden. Jag hoppas därför få 

möjlighet att vidareutveckla EmpowerNet till en fullt fungerande 

mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte . 
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Appendix 1 
Fakta om fibromyalgi 

Utdrag ur "Nya diagnoser – en förklaringsmodell till neurosomatiska 

sjukdomar” av Robert Olin, sidorna 17-20. 

Utgiven av Nationella Folkhälsokommittén 1999. 

Fibromyalgi (FMS) är ett komplicerat smärttillstånd som under 

senare år nämnts som exempel på "tillitsbrist" – eller 

"samsjukdom". Många förnedrande beteckningar har använts då 

sjukvården mött dessa patienter, t ex SVBK (sveda-värk-

brännkäring), käringsjuka, käringvärk eller klimakteriekäring. 

Enligt internationella uppskattningar är 2-4% i vuxenbefolkningen 

drabbade (under senare år har tal t o m över 10 % nämnts). C:a 90 

% är kvinnor, men andelen män kan komma att visa sig vara 

högre; det anses ofta omanligt att klaga över värk i hela kroppen. 

FMS kan debutera i alla åldrar, således också hos unga människor 

men diagnosen är mindre väl känd bland barnläkare. Sjukdomen 

är långvarig, ofta livslång – även om den lindras i högre åldrar – 

och det finns ännu ingen effektiv behandling.  

Huvudsymtomen vid FMS är utbredd (generell) ständig värk i 

kroppen samt onormal kraftlöshet/trötthet. Många andra symtom 

är vanliga, t ex ofunktionell sömn, stelhet, huvudvärk, yrsel, 

domningar, magtarm-, andnings-, urinerings- och 

hjärtrytmrubbningar, feberkänsla, hud- och slemhinnesymtom, 

allergi, dimsyn samt neurokognitiva problem som närminnes- och 

koncentrationssvårigheter, ljud- och luktkänslighet liksom 

försämrad förmåga att sortera och värdera inkommande 

sinnesintryck – en oväntad telefonsignal eller ett besök på ett 

varuhus kan utlösa en påtaglig försämring med ökad värk, trötthet 

o s v. Sekundärt kan tecken på psykisk instabilitet ses, men en 

separat depressionssjukdomsbild är relativt ovanlig. Medicinska 

undersökningar – laboratorie- och röntgenundersökningar är 

normala, men försök att finna antikroppstest pågår, se 

silikonavsnittet i kapitel 9.  

Enligt internationella kriterier (ACR-90) ställs diagnosen 

genom att man vid ett förhållandevis lätt tryck finner minst 11/18 

smärtande punkter på fastställda lokaliteter på kroppen. 

Kroppssmärtan ska ha pågått i minst 3 månader. FMS är en 

självständig diagnos accepterad av WHO och socialstyrelsen. Den 

kan således förekomma parallellt med andra diagnoser, t ex med 

reumatoid arthrit (en kombination som inte är ovanlig).  

En del FMS-patienter klarar att fortsätta att arbeta, andra 

endast delvis och då under förutsättning att arbetet är anpassat 

(lätt, rörligt, omväxlande och ej psykiskt påfrestande). En del 
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patienter saknar arbetsförmåga i varje tänkbar form av 

yrkesverksamhet.  

Sjukdomen har haft en lågstatusstämpel – svårbegripliga 

symtom, övervägande drabbande kvinnor – en seriös 

grundforskning startade först för 15 – 20 år sedan. Enligt tidigare 

teorier ansågs FMS vara en reumatisk sjukdom men bevis för detta 

saknas. Under 80-talet var den förhärskande uppfattningen att 

FMS var en psykisk/psykosomatisk sjukdom. Värken ansågs t ex 

vara uttryck för "själens smärta". Detta synsätt stöter man 

fortfarande på inom vården. Men i senare års kartläggningar har 

man vid noggrann granskning av berörda patientgrupper inte 

kunnat påvisa några tydliga skillnader mellan FMS-patienter och 

normalbefolkningen. Om skillnader ibland har påståtts föreligga 

har dessa visats bero på att patienturvalet varit skevt, t ex alltför 

ensidigt hämtats från psykiatriska mottagningar (Gamsa 94, Yunus 

94).  

Ständig smärta kan var en mycket stark signal till vilken man 

inte kan förhålla sig oberörd. Smärtupplevelsen har tidigare trotts 

bero på skador i muskel- eller andra vävnader. Under detta 

årtionde har man funnit att så inte är fallet. I stället är man i stort 

sett enig (Quinter 99) om att upplevelsen orsakas av att hjärnan 

har blivit smärtöverkänslig (sensitiserad) varför den feltolkar 

signaler från kroppen: en lätt rörelse eller beröring uppfattas som 

en intensiv smärta. Men smärtan sitter alltså inte där den känns!  

Den internationella forskningen har således successivt kunnat 

visa att FMS inte är en perifer muskelsjukdom. Den tycks istället 

bero på komplicerade störningar i kommunikationerna mellan 

såväl nerv-, hormon- som immunfunktioner. Flera sådana 

störningar har påvisats bl a i hjärnans- och ryggmärgens 

smärtregleringsmekanismer, i hypofys-binjure-(HPA)-funktioner, 

i det autonoma nervsystemet där adrenalin är ett av de viktiga 

hormonen, i tillväxt- och könshormonsystemen, i ögonmuskel- 

och hörselfunktioner liksom i delar av hjärnans blodcirkulation 

(Olin 95, Bennett 98, Pillemer 97). Flera av dessa störningar skiljer 

sig tydligt från dem man kan iakttaga vid en depression.  

Sjukdomens orsaker är komplicerade och flerfaldiga. I 

bakgrunden finns troligen ärftliga faktorer men också tidigare 

fysiska eller psykiska traumatiska händelser, miljöexpositioner, 

överrörlighetstendens liksom en högpresterande 

personlighetsläggning är sannolikt av betydelse. Även 

omständigheterna vid själva insjuknandet skiftar: vanligast är att 

ett lokalt avgränsat smärttillstånd, t ex tennisarmbåge – som ofta 

kan sättas i samband med arbetsbelastningar – föregår FMS-

insjuknandet. Men det kan också utlösas i samband med en vanlig 

infektion, en operation, ett trauma eller en psykisk kris (Olin 96).  
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Allt fler tungt vägande indicier talar således för att FMS beror på 

molekylärbiologiska svårreversibla störningar på central nivå, d v s 

att sjukdomen har organiska förklaringar. Några allt viktigare 

frågeställningar gäller mekanismerna bakom de symtom som 

avspeglar hjärnans framlobs svårigheter att värdera både yttre och 

inre sinnesintryck – den s k sensory gating-mekanismen 

(Goldstein 96, Kröner-Herwig 97) – liksom förklaringar till FMS-

patientens onormala känslighet för smärta.  

Med ovan redovisade förklaringar blir t ex uppfattningen om 

en "tillitsbristsjukdom" felaktig; inte minst för patienten som av en 

sådan beskrivning kan ha känt sig ifrågasatt och kränkt då hon 

sökt redogöra för sina symtom. Däremot blir fibromyalgi begriplig 

om sjukdomen ses i det förklaringsperspektiv som diskuteras i 

kapitel 14.  
 
 
Skriften "Nya diagnoser" kan beställas kostnadsfritt från  

Nationella Folkhälsokommitténs sekretariat, Regeringsgatan 30-32, 

103 33 STOCKHOLM, tel 08-405 10 00, fax 08-405 12 74 

 

Rapporten finns också tillgänglig på nätet, den nås via ”Folkhälsa” på  

http://social.regeringen.se/pressinfo/informationsmaterial.htm 

eller direkt på  

http://social.regeringen.se/pressinfo/pdf/folkhalsa/folkhalsokommitten

/rapport_diagnos.pdf  
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Appendix 2 
Databasdesign 
Här presenteras den ursprungliga databasdesign som jag utgick 

från vid implementationen. Den har tagits fram med utgångspunkt 

från att systemet ska bygga på artiklar med tillhörande 

kommentarer och att artiklarna ska förses med nyckelord.  

E/R-design 
Designen är gjord i en E/R-modell och den beskrivs nedan. Allra 

sist finns också den relationsdesign som E/R-modellen leder till.  

Översättningen till SQL2 har jag utelämnat, då jag efter en tids 

arbete insåg att merparten av SQL2-beskrivningen inte 

accepterades av MS Access, vilket gjorde att jag ändå var tvungen 

att använda Access egen designmetod. 

E/R-diagram 

Se separat bild på sidan 63. 

Entitetsmängder 

Articles I Articles lagras systemets alla artiklar, med 

uppgift om författare, rubrik, datum och 

eventuellt angivelse av ”svårighetsgrad” 

(level). 

Comments I Comments lagras de kommentarer som 

användare skriver in till olika artiklar. 

Förutom själva kommentaren lagras rubrik, 

författare, datum.  

Keywords I Keywords lagras systemets alla nyckelord 

och dess koder 

Drugs I Drugs lagras information om olika 

läkemedel. Förutom läkemedlets namn lagras 

uppgift om aktiv substans och länkar till 

patientFASS samt FASS på nätet. 

Terms I Terms lagras ord och (fack)termer som 

kräver speciell förklaring.  
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Kommentar 

Det är mycket möjligt att det är lämpligt att införa en 

entitetsmängd Authors och koppla den till Articles istället för att 

ange författare för varje artikel. På samma sätt är det troligen 

lämpligt att införa en koppling mellan Comments och en 

användardatabas Users istället för att ange författare för varje 

kommentar. 

Samband 

Characterize Fler-fler-samband mellan Articles och 

Keywords som anger vilka artiklar som har 

vilka nyckelord. Översätts till egen relation. 

Comment_on Ett-fler- samband mellan Articles och 

Comments som kopplar ihop respektive 

kommentar med kommenterad artikel. 

Översätts inte till egen relation, utan nyckeln 

från Articles inkluderas i Comments.  

Contains Fler-fler-samband mellan Articles och Terms 

som anger vilka termer som förekommer i 

vilka artiklar. Översätts till egen relation. 

Describes Fler-fler-samband mellan Articles och Drugs 

som anger vilka läkemedel som förekommer i 

vilka artiklar. Översätts till egen relation. 

 

Begränsningar – referensintegritet 

Referensintegritet mellan Articles och Comments måste 

upprätthållas. Varje kommentar i Comments måste tillhöra en 

artikel i Articles. 

Referensintegritet mellan Articles och Keywords måste 

upprätthållas. Varje artikel måste karaktäriseras av ett eller flera 

nyckelord i Keywords. 

Ursprunglig relationsdesign 
Articles (ID, title, text, author, level, date) 

Comments (articleID, ID, subject, text, author, date, approved) 

Keywords (code, keyword) 

Terms (term, explanation) 

Drugs (drug, substance, FASS-link, PATFASS-link, comment) 

Characterize (articleID, keyword) 

Contains (articleID, term) 

Describes (articleID, drug) 
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Slutlig relationsdesign 
Articles (ID, title, articletext, author, level, written, source, copy-

rightnot) 

Comments (articleID, ID, subject, comment_text, author, email, 

comment_date, approved, reviewed) 

Keywords (code, keyword, node) 

Terms (ID, term, explanation) 

Drugs (ID, drug, substance, comment) 

Characterize (articleID, key_code) 

Contains_term (articleID, termID) 

Describes_drug (articleID, drugID) 
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E/R-diagram  
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Appendix 3 
Administration 
För att kunna lägga till, ändra och ta bort artiklar, nyckelord, 

termer och läkemedel samt ändra och ta bort kommentarer krävs 

ett administrationsgränssnitt mot artikeldatabasen. Jag har därför 

utvecklat ett sådant inom ramen för examensarbetet, men 

eftersom det inte varit huvuduppgiften är gränssnittet inte testat 

och ännu så länge finns bara de nödvändigaste funktionerna. 

Administrationsgränssnittet tillkom, av naturliga skäl, före 

själva artikelgränssnittet. Det senare är inte särskilt intressant om 

det inte finns nåt innehåll att visa.  

På många sätt har det varit mer arbetsamt att utveckla 

administrationsdelen, eftersom det innebär att man hela tiden 

lägger till och ändrar i databasen. Det finns fler saker som kan gå 

fel då än när man (nästan) bara hämtar ut information ur 

databasen som är fallet i artikelgränssnittet. 

Nedan redogör jag kortfattat för de funktioner som finns och 

kommenterar också de brister som finns. 

Startsida 

Från startsidan når man alla delar av administrationsdelen. I 

överdelen av skärmen finns en menyrad med de delar som beskrivs 

nedan, och denna menyrad finns kvar oavsett i vilken del man 

arbetar. Man kan därmed alltid snabbt byta till den del man 

behöver använda.  

Artiklar 

Här finns en länk för att lägga till en ny artikel, samt en alfabetisk 

lista över de artiklar som finns. Länken för att lägga till en artikel 

leder till ett standardmässigt formulär som stegvis låter en först 

lägga in artikelrubrik, text, författare och källa för att sedan ta en 

vidare till sidor som i tur och ordning hanterar artikelns 

nyckelord, läkemedel och termer. När man är klar kommer man 

tillbaka till startsidan och den nya artikeln finns nu i den 

alfabetiska listan. 

Om det nyckelord, läkemedel eller den term man önskar 

använda inte finns är enklaste lösningen i nuläget att man öppnar 

ett nytt webbläsarfönster och gör detta, och därefter uppdaterar 

det fönster man ursprungligen arbetade i. Detta är en brist, man 

borde kunna göra detta direkt i det första fönstret. 

För att snabbare hitta till rätt artikel i den alfabetiska listan 

finns möjlighet att i en dropdown-list välja artikelns 

begynnelsebokstav som tar en till rätt plats i listan. Här skulle man 
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också behöva en sökfunktion som väsentligt skulle förenkla 

hanteringen som försvåras i takt med att antalet artiklar växer. 

Om man klickar på en artikel i listan visas artikeln och alla dess 

attribut. Ovanför finns en menyrad med länkar för att redigera och 

ta bort artikeln samt en länk för att komma tillbaka till 

artikellistan. Redigeralänken leder till ett formulär som fungerar i 

stort sett som lägg till-formuläret. 

Kommentarer 

Här finns en länk för att godkänna nya kommentarer och en 

alfabetisk lista över befintliga kommentarer (fungerar som 

artikellistan).  

I nuläget används inte funktionen för att godkänna 

kommentarer, men den kan behövas om man tar EmpowerNet 

Asker i drift och vill undvika att obehagliga eller opassande 

meddelanden läggs in på webbplatsen. 

Om man klickar på en kommentar får man möjlighet att 

redigera eller ta bort den på samma sätt som för artiklarna. 

Nyckelord 

Först finns en länk för att lägga till ett nytt nyckelord, och 

därunder finns ett klickbart träd som innehåller befintliga 

nyckelord. När man klickar på en nod eller ett löv i trädet får man 

möjlighet att redigera nyckelordet, för ett löv har man också 

möjlighet att ta bort det. 

När man klickar på lägg till-länken får man upp motsvarande 

träd. Till höger om trädet får man möjlighet att lägga in ett nytt 

nyckelord i gruppen om man klickat på en nod, om man klickat på 

ett löv får man möjlighet att omvandla det till en nod så att man 

kan lägga in nyckelord. 

Nyckelordsträdet är implementerat med ett javascript som jag 

hämtat på nätet och modifierat. Se copyright-info nedan. 

 

You are free to copy the "Folder-Tree" script as long as you  
keep this copyright notice: Script found in: 
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/2178/  
Author Marcelino Alves Martins (martins@hks.com) December 97. 

Läkemedel 

Under läkemedel finns en länk för att lägga till nya läkemedel samt 

en alfabetisk lista över befintliga läkemedel (fungerar som 

artikellistan). När man klickar på lägg till-länken får man upp ett 

formulär där man kan ange läkemedlets namn, aktiva substans och 

eventuell kommentar. 

Om man klickat på ett läkemedel i den alfabetiska listan visas 

den information som finns om läkemedlet i databasen samt länkar 

till FASS och patient-FASS. Härifrån kan man också redigera eller 

ta bort läkemedlet. 
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Termer 

Under termer finns en länk för att lägga till nya termer samt en 

alfabetisk lista över befintliga termer (fungerar som artikellistan). 

När man klickar på lägg till-länken får man upp ett formulär där 

man kan ange termen och dess förklaring. 

Om man klickat på en term i den alfabetiska listan visas den 

och dess förklaring. Härifrån kan man också redigera eller ta bort 

termen. 

Hjälp 

Under hjälp finns en beskrivning av hur man använder 

administrationsdelen. 
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Appendix 4 
Frågeformulär  
Kort om dig själv 

Vilket år är du född? (ange med fyra siffor) 

 

Är du kvinna eller man? 

 Kvinna          Man 

Vilken av nedanstående grupper (kategorier) tillhör du? 

 Har själv fibromyalgi eller liknande besvär 

 Anhörig/kompis  

 Läkare eller annan yrkesgrupp som kommer i kontakt med fibromyalgipatienter 

 
Relevans 

1. Känns det viktigt för dig att söka information om din sjukdom? 

 Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

  1.  2.  3.  4.  5. 

 
2. Känns det viktigt för dig att söka andras erfarenheter av din sjukdom? 

 Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

  1.  2.  3.  4.  5. 

 
3. Fyller en sådan här tjänst ett behov för dig? 

 Inget behov    Stort behov 

  1.  2.  3.  4.  5. 

 
4. Tycker du att tjänsten Empowernet Asker är viktig?  

 Inte alls viktig    Mycket viktig 

  1.  2.  3.  4.  5. 
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Effektivitet 

5. Hittade du det du sökte?  

 Hittade inte alls    Hittade  

  1.  2.  3.  4.  5. 

Vad sökte du?  

 
 

6. Var det enkelt att hitta det du sökte?  

 Mycket svårt    Mycket enkelt 

  1.  2.  3.  4.  5. 

 

7. Känner du att du har fått svar på frågor som du hade men kanske inte kunde formulera?  

 Inte alls    I stor utsträckn 

  1.  2.  3.  4.  5. 

 
Attityd 

8. Tycker du att Empowernet Asker känns smidigt att arbeta med?  

 Inte alls smidigt    Mycket smidigt 

  1.  2.  3.  4.  5. 

 

9. Skulle du rekommendera Empowernet Asker för någon annan?  

 Inte alls    Gärna 

  1.  2.  3.  4.  5. 

 

10. Blev du någon gång frustrerad när du arbetade med Empowernet Asker?  

 Oerhört frustr.    Inte alls frustr. 

  1.  2.  3.  4.  5. 

Isåfall, när? 
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Lärbarhet 

11. Tror du att du skulle komma ihåg hur Empowernet Asker fungerar och arbeta snabbare nästa 
gång du kommer hit?  

 Inte alls    I stor utsträckn 

  1.  2.  3.  4.  5. 

 
12. Var det lätt att komma igång och använda Empowernet Asker?  

 Mycket svårt    Mycket lätt 

  1.  2.  3.  4.  5. 

 
Har du kommentarer, synpunkter eller idéer är jag bara tacksam om jag får del av dem. Skriv i 
fältet nedan eller maila mig. 

 

Skicka in Rensa
 

 
Tack för din medverkan! 

Marika Sjöström 
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Appendix 5 
Resultat från 
frågeformulär 
Sammanställningen nedan bygger på 40 svar på frågeformuläret i 

appendix 4. Först redovisas en sammanställning av medelvärdena 

fråga för fråga, samt medelvärdena inom de olika områdena. 

Därefter presenteras diagram för varje fråga som visar hur många 

procent som angett vilket svarsalternativ. 

 

Relevans q1 4,85  

  q2 4,75  

  q3 4,78  

  q4 4,73 4,8 

Effektivitet q5 4,18  

  q6 4,18  

  q7 3,43 3,9 

Attityd q8 4,33  

  q9 4,68  

  q10 3,98 4,3 

Lärbarhet q11 4,53  

  q12 4,63 4,6 
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  1. Känns det  v ikt igt  för dig at t  söka 
info rmation om  din sjukdom ?
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2. Känns det  v ikt igt  för dig at t  söka andras 
erfarenheter av din sjukdom ?
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3. Fyller en sådan här t jänst  et t  behov för 
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4. T ycker du att  t jänsten E mpo wernet  
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5. H it tade du det  du sökte? 

0%

5%
10%

15%
20%

25%

30%
35%

40%
45%

50%

Series1 0% 0% 18% 48% 35%

1 2 3 4 5
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7. Känner du att  du har fåt t  svar på frågo r 
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9. S kulle  du rekom mendera Em powernet  
A sker för någo n annan? 
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10. B lev du någo n gång frustrerad när du 
arbetade m ed E mpo wernet  A sker? 
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11. T ror du att  du skulle  kom ma ihåg hur 
Em powernet  A sker fungerar o ch arbeta 
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12. V ar det  lät t  at t  kom ma igång o ch 
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Appendix 6 
Ordförklaringar 
 

ASP Active Server Pages, metod för att skapa 

dynamiska webbsidor. Kom först till Microsoft 

Internet Information Server (IIS). 

CFS Chronic Fatigue Syndrome, på svenska kroniskt 

trötthetssyndrom. 

cookie Liten textfil som sparas på användarens dator. 

Ger bl.a. möjlighet för servern att känna igen en 

användare. 

DHTML Dynamisk HTML, ett sätt att skapa dynamiska 

webbsidor baserat på HTML och scriptspråk 

som körs i användarens webbläsare. 

FASS Katalog över i Sverige registrerade läkemedel, 

finns på http://www.fass.nu. Finns även som 

patientinformation, http://www.patientfass.nu.  

FMS Fibromyalgia Syndrome, på svenska fibromyalgi. 

HTML Hypertext Markup Language, grundläggande 

filformat för webbsidor. 

ISDN Abonnemangsform för digital telefoni som 

medger samtidig överföring av data och tal. 

javascript Starkt förenklat programspråk, baserat på Java. 

Används ofta för att skapa interaktiva webbsidor. 

ODBC Open Database Connectivity, är ett generellt sätt 

att kommunicera mellan databas och 

applikationsprogram, t.ex. en webbserver. 

URL Universal Resource Locator, internetadress inkl. 

angivande av protokoll, t.ex. 

http://www.certec.lth.se och ftp://ftp.efd.lth.se.  
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Appendix 7 
Andra operativsystem 
och webbläsare 
Jag har inte haft för avsikt att utveckla en prototyp som fungerar i 

andra miljöer än PC/Windows/Internet Explorer. Ändå är det 

intressant att se hur det uppför sig på andra plattformar och i 

andra webbläsare. 

Netscape 
I Netscape har jag sett samma problem i såväl windows-, linux- 

som mac-miljö. Javascripten fungerar i princip inte alls, vilket 

innebär att relateratfältet saknar länkar och menyraden i det 

globala fältet går inte att använda. Sökrutan hamnar på fel plats 

och är bara delvis synlig.  

Mest underligt uppför sig besöktafältet som öppnas i ett eget 

fönster istället för att visas till vänster i artikelgränssnittet. 

Länkarna i detta nya fönster fungerar inte heller. Med andra ord är 

hela systemet i princip oanvändbart. 

Både relaterat- och besöktafälten saknar den gröna 

bakgrundsfärgen.  

Netscape 4.7.6 för Mac 
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Netscape Communicator 4.74 för Windows 
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Internet Explorer för Mac 
Internet Explorer på Mac fungerar någorlunda även om det ser 

konstigt ut. Menyn i relateratfältet blir väldigt hoptryckt och 

svårläst. Besöktafältet är helt tomt.  

Även här hamnar sökrutan delvis utanför ramen på det globala 

fältet, vilket gör den svåranvänd.  

Internet Explorer 5 för Mac 
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rehabiliteringsteknik, 
Inst för designvetenskaper,  
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Box 118 
221 00 Lund 

 
Sölvegatan 14 A 
223 63 Lund 

 046 222 46 95 

 046 222 44 31 

 certec@certec.lth.se 

 http://www.certec.lth.se 

Människor med olika typer av funktionshinder söker ofta möjligheter till 

utbyte av kunskaper och erfarenheter med andra i samma situation. 

Kunskap är makt och i det här speciella fallet innebär kunskapen också 

empowerment, att den enskilda människan får kraft och redskap att 

förbättra sin egen situation. 

Det här examensarbetet handlar om gränssnittsutveckling för den 

sökande människan. Bakgrunden är att en e-postlista för fibromyalgi-

drabbade önskade ett system för att bevara de värdefulla kunskaper och 

erfarenheter som kommuniceras på listan, samt att göra materialet 

sökbart och tillgängligt för en större publik. 

Arbetet har resulterat i artikeldatabasen EmpowerNet Asker. För varje 

artikel presenterar systemet med hjälp av nyckelord själv förslag på fler 

artiklar som liknar den man läst. Förutom design och utveckling av 

artikeldatabasen och dess gränssnitt har prototypen användartestats. 

 

Den här rapporten hittar du också på internet: 

http://www.certec.lth.se/dok/empowernetasker/ 

Certec är en avdelning inom institutionen för 
designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. 

Vår forskning och utbildning har en uttalad avsikt: 
att människor med funktions- nedsättningar skall få 
bättre förutsättningar genom en mer användvärd 
teknik, nya designkoncept och nya individnära former 
för lärande och sökande. 

Drygt 20 människor arbetar på Certec. Den årliga 
omsättningen är cirka 12 miljoner kronor. 
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