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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en förstudie till vidareutveckling av ett befintligt, 
webbaserat verktyg. Verktyget används till att ta fram kommunikationsstödjande 
material, främst till vårdsituationer, i form av bildstöd. Användare av verktyget är 
till stor del personal i olika vårdrelaterade verksamheter och föräldrar till barn med 
eller utan funktionsnedsättning. 
�

Verktygets värde förväntas öka genom vidareutveckling utifrån metoder inom 
användarcentrerad design för att bättre kunna tillgodose användarnas behov. Ett 
bildstödsverktyg med ökad användbarhet kan bidra till att bildstöd används mer 
rutinmässigt vid kommunikation i vårdsituationer. Detta kan i sin tur leda till att 
den kommunikativa delaktigheten för patienter ökar och stressfaktorn minskar. 
Användarintervjuer, observationer, workshopar och tester har genomförts i 
projektet för att identifiera vilka behoven är. I projektet utvecklas koncept i en 
iterativ designprocess där prototyper utvecklas, utforskas och utvärderas för 
respektive fas.  
 
Examensarbetet resulterade i ett koncept som presenteras i en digital prototyp 
tillsammans med beskrivning av funktionerna. Funktioner som utvecklats i 
konceptet har framförallt syftet att bättre tillgodose användaren med stöd i att ta 
fram bildstöd anpassade till rätt kommunikationssituation.  
 
Studien har visat att konceptet, som förmedlas i den digitala prototypen, med stor 
sannolikhet kan möta användarnas behov mer effektivt. Dessutom visade 
testresultaten på att deltagarna, som var förstagångsanvändare, generellt upplevde 
prototypen tydlig och enkel att förstå. Användarna upplevde vissa svårigheter i 
interaktion med den digitala prototypen. Dessa har analyserats och förslag på 
vidareutveckling av konceptet ges i rapporten.  
 
 
Nyckelord: kommunikation; bildstöd; bildstödsverktyg; barn; 
funktionsnedsättning; vårdsituationer; användbarhet 
 
 



 

Abstract 

This thesis is a feasibility study for further development of an existing web-based 
tool. The tool is used, mainly within healthcare situations, to provide pictorial 
communication support material. Users of this tool is mostly personnel within 
healthcare units and parents of children with or without disabilities. 
 
The value of the tool is expected to be increased by further development, based on 
methods within user-centered design, to better meet user needs. The tool with 
enhanced usability can contribute to that pictorial support is used more routinely in 
communication within healthcare situations. This can lead to that patients’ 
communicative participation is increased and the stress factor is reduced. User 
interviews, observations, workshops and tests have been carried out to identify 
what the needs are. The development of the concept was done through an iterative 
design process where prototypes were developed, explored and evaluated in each 
phase. 
 
The work resulted in a concept presented in a digital prototype, along with the 
description of the functions. The functions developed in the concept have the main 
purpose to better accommodate users with support in creating or finding pictorial 
support custom-made for the intended communication situation. 
 
The study shows that the concept, which is conveyed in the digital prototype, most 
likely can meet users' needs more successfully than the current version of 
bildstod.se. In addition, test results showed that participants, who were first-time 
users, generally experienced the prototype clear and easy to understand. Users 
experienced some difficulties in the interaction with the digital prototype. These 
have been analyzed and suggestions for further development of the concept are 
also presented in the report. 
 
Keywords: communication; pictorial support; pictorial support tools; 
children; disabilities; healthcare situations; usability 
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1!Introduktion 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet, dess syfte och 
problembeskrivning. Uppdragsgivaren introduceras och deras projekt som 
examensarbetet är kopplat till beskrivs.  

1.1!Bakgrund 

Detta examensarbete utfördes i samarbete med DART, ett kommunikations-och 
dataresurscenter som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. De 
arbetar med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), 
kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna med 
och utan funktionsnedsättning.  
 
Projektet KomHIT, som drivs av DART, står för kommunikationsstödjande 
hjälpmedel och IT i barnsjukvård och barntandvård. Projektets syfte är att utveckla 
en arbetsmodell där barns rätt till kommunikation och delaktighet kan tillgodoses 
[1], i enlighet med FNs barnkonvention och konventionen för personer med 
funktionsnedsättning [2, 3]. Patientlagen [4] och de grundläggande rättigheterna 
listade i “Rätten att kommunicera” [5] utgör också en viktig grund för projektet [6-
8]. I en inledande studie i KomHIT framkom att det finns behov av mer kunskap 
om kommunikationssvårigheter och AKK hos vårdpersonalen [9]. Inom KomHIT 
utvecklades därför en nationell webbresurs som innehåller utbildning av 
vårdpersonal och resurser för utformning av kommunikationsstöd med bilder 
(bildstöd). I KomHIT-projektet är den huvudsakliga målgruppen barn med olika 
slags kommunikativa funktionsnedsättningar. Bildstöd förväntas även kunna vara 
ett effektivt kommunikationsstöd i kommunikation med barn i tidig ålder utan 
funktionsnedsättning och personer med begränsade kunskaper i svenska språket 
[1]. Genom att använda bildstöd rutinmässigt i kommunikation med patienter inom 
barnsjukvård och barntandvård förväntas den kommunikativa delaktigheten öka 
och barns oro minska i dessa vårdsituationer [1, 10, 11]. 
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På KomHITs webbresurs www.kom-hit.se finns filmer som visar hur bildstöd 
används i verkliga situationer och vägledning i hur man kan starta upp 
bildstödsanvändning i verksamheter inom sjukvård och tandvård. Det finns även 
föreläsningar, med utbildande syfte, riktade till vårdpersonal och anhöriga till 
personer med kommunikativ sårbarhet, främst barn. Föreläsningarna behandlar 
bland annat rätten att kommunicera, barnkonventionen och konventionen för 
personer med funktionsnedsättning [12]. 
 
Via KomHITs hemsida finns en länk till www.bildstod.se. Detta webbaserade 
bildstödsverktyg har utvecklats parallellt med KomHITs webbresurs [13]. Där kan 
vem som helst registrera sig, skapa, lagra och ladda ned bildstödsmaterial [14]. 

1.2!Problembeskrivning 

Det interaktiva bildstödsverktyget, bildstod.se, behöver vidareutvecklas för att 
kunna möta de behov användarna har idag. Det finns framförallt behov av att 
underlätta för användare att ta fram bildstöd anpassat till rätt 
kommunikationssituation och att göra verktyget mer användbart. Detta projekt är 
en användarcentrerad förstudie till vidareutveckling av bildstod.se.  

1.3!Syfte 

Syftet med examensarbetet var att i samarbete med användare granska, testa och ta 
fram förslag till vidareutveckling av tjänsten bildstod.se, så det kan bli enklare för 
användarna att ta fram bildstöd anpassat till rätt kommunikationssituation. Detta 
gjordes på en konceptuell nivå. Målet var att erbjuda användaren stöd i att skapa 
bildstöd anpassat till rätt kommunikationssituation, vilket kan underlätta 
implementeringen och göra användningen mer ändamålsenlig och effektiv. På så 
sätt kan det användas i fler situationer vilket ökar sannolikheten för att fler 
patienter känner sig förstådda, kan uttrycka sig och bli mer delaktiga i sin 
vårdsituation. 
 
Frågeställningar under projektets gång: 
 

•! Hur används bildstod.se? 
•! Vad finns det för problem med bildstod.se? 
•! Hur kan bildstod.se förbättras? 
•! Vilka funktioner är viktiga att förbättra och hur kan det göras? 
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1.4!Avgränsningar 

Verktyget eller produkten som utvecklades är webbaserat. Utvecklingsarbetet har 
tagits till en konceptuell nivå där det slutgiltiga konceptet är motiverat utifrån 
användarcentrerad design, användbarhet och tekniska möjligheter. Projektet var 
menat att fungera som en förstudie. 
 
Tiden för projektet var sammanlagt 20 heltidsveckor, 30 högskolepoäng. Detta 
satte naturligtvis gränser för hur antalet iterationer valdes, val av testdeltagare, 
antal tester, test- och workshopupplägg och nivå på prototyperna som testades. 
Prototyperna kunde inte programmeras på grund av att det skulle ta för lång tid för 
designteamet att ta fram den nivån på prototyp. Det skulle innebära att dra in på 
exempelvis iterationer, tester, workshops och andra viktiga moment inom 
användarcentrerad design och användbarhetsdesign. Istället valde 
utvecklingsgruppen att satsa på att göra dessa delar med lägre nivå av prototyper 
för att säkerställa att en användbar produkt utvecklas. 
 
Under projektets gång togs hänsyn till att lösningarna skulle vara tekniskt 
genomförbara och fungera på olika plattformar, responsiv design. Detta låg dock 
inte inom det stora fokusområdet för projektet men designteamet hade ett par 
konsultationer med Humblebee, utvecklarna av den digitala tjänsten bildstod.se, 
under projektets gång. 

1.5!Projektarrangemang 

Examensarbetet utfördes av två civilingenjörstudenter från utbildningen 
Maskinteknik med Teknisk Design på Lunds Tekniska Högskola. Den ena 
studenten utförde examensarbetet från Lund och den andra från Göteborg. 
Verksamheten DART är placerad i Göteborg och likaså den handledare i 
examensarbetet som representerar DART. Humblebee är ett företag, också placerat 
i Göteborg, som anlitas för att utveckla webbtjänsterna inom KomHIT, bland 
annat bildstod.se. Den handledare för examensarbetet som tillhör universitetet var 
placerad i Lund. 
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Studenterna har rest mellan städerna kontinuerligt under projektets gång för 
viktiga moment och konsultationer. Det har även medfört att vissa delar av arbetet 
har delats upp mellan parterna. Litteraturen som studerades delades upp och 
sammanfattades så att båda parter kunde ta del av de viktiga delarna. Den första 
konceptgenereringen och prototypen gjordes på var sitt håll med olika inriktningar 
och testades även i olika workshopar. Resterande arbete har mer eller mindre 
utförts gemensamt och mycket av kommunikationen mellan parterna har skett via 
videosamtal över nätet, chatt och mail.  
 
En loggbok fördes under projektet för att ge en överblick över olika moment. I 
uppstarten av examensarbetet skapades en preliminär tidsplan där projektets olika 
faser gjordes överskådligt. Designteamet återkopplade till tidsplanen med jämna 
mellanrum för att kunna hålla planeringen.  
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2!Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel innehåller information om viktiga områden som ger den teoretiska 
bakgrunden till examensarbetet. AKK, bildstöd i olika sammanhang och 
designprinciper är några av dessa.  
 

2.1!AKK 

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innefattar alla 
kommunikationsvägar som används då talad eller skriven kommunikation inte är 
tillräcklig [15]. Alternativa och kompletterande kommunikationssätt kan användas 
som ersättning för tal eller som stöd för förståelse och uttryck [1, 16]. De 
huvudsakliga AKK-sätten utgörs av manuella tecken, foton/bilder/symboler/text 
och talande hjälpmedel. Foton/bilder/symboler/text används antingen i 
pappersformat eller digitalt och då ofta i kombination med tal. Över huvud taget är 
det bra att kombinera olika AKK-sätt, använda ska multimodal AKK. Sätt eller 
form av AKK är en viktig aspekt. En annan är innehåll eller vokabulär. Vid 
användning av foton/bilder/symboler/text respektive talande hjälpmedel blir denna 
fråga extra påtaglig. Förutom att välja lämplig vokabulär så skall den också 
organiseras på ett sätt som gynnar användningen. 

2.2!Rätten att kommunicera 

ASHA (American Speech and Language Hearing Association) har tillsammans 
med amerikanska organisationer för personer med kommunikationssvårigheter 
sammanfattat de mest grundläggande rättigheterna som bör vara självklara för alla 
individer, oavsett funktionsnedsättning. Personalen på DART har översatt 
dokumentet till svenska i text men även tagit fram en överskådlig 
bildsammanfattning av dokumentet [5].  
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Figur 1 Överskådlig bildsammanfattning av DARTs översättning av rätten att kommunicera 
 

 

 

Rätten att kommunicera 

Jag har rätt att: 

uttrycka  
önskemål och 
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få möjlighet 

att välja  
  

ha möjlighet att 

använda mitt 
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Fritt översatt av DART (www.dart-gbg.org) från National Joint Committee for the Communicative Needs of Persons with Severe 

Disabilities (1992):  http://www.asha.org/NJC/bill_of_rights.htm  För information om  bildlicenser: www.dart-gbg.org/licenser 
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2.3!Bildstöd 

Kommunikation kan underlättas med hjälp av material i form av bildstöd. 
Exempel på när det används är situationer som innebär kommunikation med 
människor som har nedsatt kommunikationsförmåga [16]. Det kan exempelvis 
vara på grund av funktionsnedsättning som begränsar talförmågan eller att 
samtalspartnerna inte talar samma språk. Att låta bildstöd vara en del av 
kommunikationssituationen och komplettera med gester, tecken och tal ger 
personen större möjlighet att uttrycka sig, förstå och göra egna val [15]. Bildstöd 
är även ett effektivt hjälpmedel för människor som har svårt att läsa och skriva 
[16]. Bilderna förklarar ords betydelser på ett annat sätt vilket underlättar inlärning 
[15]. Ett annat användningsområde är för personer med svårigheter att upprätthålla 
struktur i vardagen. De har stor hjälp av bildstöd i form av exempelvis scheman 
över händelser som ska ske över en viss tid [16]. Det ger dessa personer stöd i att 
utföra sina uppgifter självständigt och ökar deras känsla av trygghet [17].  

2.4!Symbolsystem 

Det finns flera symbolsystem om utvecklats specifikt för användning inom AKK-
området. Några vanliga är Pictogram, PCS (Picture Communication Symbols), 
Bliss, SymbolStix, Widgitsymboler och ARASAAC. Figur 2 visar exempel på 
dessa.  
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Figur 2 Symbolsystem (Rydeman, 2015, s.32) 
 
I webbtjänsten www.bildstod.se används endast fritt tillgängliga symbolbaser, där 
de flesta tagits fram i olika EU-projekt. De symbolbaser som för närvarande gjorts 
tillgängliga är: ARASAAC, Mulberry, Sclera och Bliss. 

2.5!Bildstöd i hälso-och sjukvård 

I vårdsituationer finns det risk för att kommunikativt sårbara patienters 
kommunikativa behov inte tillgodoses [17]. Dessa patienter är människor med 
begränsad möjlighet i att tala, lyssna, minnas, läsa eller skriva [1]. Vårdpersonal 
saknar ofta kunskap om AKK och kommunikationssvårigheter samt tillgång till 
kommunikationshjälpmedel [1, 18]. Studier har visat att barn med kommunikativ 
sårbarhet föredrar att kommunicera direkt med vårdpersonal [18]. Patienten ges då 
möjlighet att göra egna val och vara förberedd på vad som ska ske [17]. Att 
kommunikationen fungerar bristfälligt i vårdsituationer kan skapa oro, stress och 
frustration hos patienten, anhöriga och personal [1]. Det kan leda till en lägre 
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kvalitet på vården, färre tillfredsställda patienter och ökad risk för olyckor [18]. 
Bilder kan öka barns delaktighet och känsla av kontroll samt minska deras oro i 
vårdsituationer [1, 19].  

2.6!Bildstöd via bildstod.se 

På bildstod.se kan bildstödjande material laddas ner som PDF och skrivas ut på 
papper eller användas på exempelvis smartphones eller surfplattor. Det går också 
att skapa nytt bildstödsmaterialet utifrån olika mallar Karta, Knippa, Schema, Bild 
och text (se figur 3) [20]. Det är även möjligt att ladda upp egna bilder eller foton. 

Figur 3 Mallar från bildstod.se 
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2.7!Universal design 

Universal design handlar om att designa produkter, tjänster och miljöer så att de 
blir tillgängliga och kan användas av så många som möjligt. Specialanpassningar 
ska inte behövas. Oavsett hur mycket en person till exempel kan röra sig, tala, eller 
har erfarenhet av att orientera sig på Internet så gynnas alla av en universellt 
utformad omgivning. Med universell design når man ut till fler människor och 
ökar tillgängligheten. Universal design är själva grunden för  arbetssättet i 
KomHIT – nämligen att bildstödjande material används i kommunikationen med 
alla patienter oavsett funktionsförmåga [12, 13]. 
 
Sjukvårdspersonal och föräldrar är alla individer med olika bakgrund, erfarenheter, 
kultur, värderingar, förutsättningar m.m. För att de i största möjliga utsträckning 
ska kunna ta till sig information, känna sig motiverade till att använda en produkt 
eller tjänst och lära sig att använda den väljer designteamet att ta hänsyn till 
principerna för universell utformning, genomgående i designprocessen. 
 
Det finns sju principer inom universal design. Dessa utvecklades 1997 av en grupp 
arkitekter, produktutvecklare, ingenjörer och forskare vid North Carolina State 
University. Syftet var att erbjuda en guide till designers och att utbilda både 
designers och konsumenter om egenskaperna hos mer användbara produkter [21].  
 
De sju principerna är [22]: 
Princip 1: Likvärdig användning 
Utformningen är användbar och marknadsmässig för personer med varierande 
förmågor. 
Exempel: 
Alla kan gå genom samma dörr. (Automatiska dörrar med sensor) 

Princip 2 : Flexibilitet i användning 
Designen tillåter en stor variation av personliga preferenser och förmågor. 
Exempel: 
Sax för höger-och vänsterhänt. 

Princip 3: Enkel och intuitiv användning�
Användningen ska vara lätt att förstå, oberoende av användarens erfarenhet, 
kunskap, språkförmåga eller nuvarande koncentrationsnivå. 
Exempel: 
Instruktioner med lite eller ingen text, bara bilder. (IKEA-manualer) 

Princip 4: Uppfattbar information 
Designen kommunicerar nödvändig information till användaren på ett effektivt 
sätt, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmågor. 
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Exempel: 
Tågstation med både läsbar och hörbar information. 

Princip 5: Tolerans för misstag 
Designen minimerar risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller 
oavsiktliga handlingar. 
Exempel: 
Ångra-funktioner på dator eller liknande. 

Princip 6: Låg fysisk användning 
Designen kan användas effektivt och bekvämt med minimal uttröttning. 
Exempel: 
Automatisk tvålpump med sensor. 

Princip 7: Storlek och utrymme för åtkomst och användning 
Designen har lämplig storlek och det finns utrymme så den går att komma till, nå, 
hantera och använda oberoende av användarens kroppsstorlek, hållning eller 
rörlighet. 
Exempel: 
Uttagsautomater för rullstolsburna. 

Dessa principer ger designers vägledning för att bättre integrera funktioner som 
uppfyller behoven hos så många användare som möjligt. Alla riktlinjerna kan inte 
vara relevant för alla konstruktioner [23]. 

2.8!Användarcentrerad design 

Värdet i en interaktiv produkt eller tjänst uppstår först när den används. Tid, 
pengar och arbete som lagts ner på att utveckla en produkt som inte används ger 
ingenting tillbaka. Detta argumenterar för att bedriva utvecklingsarbete där 
slutanvändare av produkten står i centrum vilket ökar förutsättningarna för att 
produkten får mening där den är tänkt att användas [24]. 
 
Det finns tre principer som anses viktiga att följa för att utveckla ett system som är 
användbart och lätt att använda. Dessa principer är 1) tidig och kontinuerlig fokus 
på användare, vilket betyder att designers måste förstå vem användarna kommer 
att vara 2) empirisk mätning av användning, vilket betyder att användare tidigt i 
projektet ska testa enkla prototypen eller simuleringar och deras reaktioner ska 
observeras, spelas in och analyseras och 3) iterativ utformning där systemet 
modifieras, testas och utvärderas i cykler för att lösa problem som uppstår [25]. 
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2.9!Användbarhet 

Begreppet användbarhet och definitionen används av Gullriksen och Göransson 
och ligger till grund för stor del av den metodik som använts i projektet [26]. Det 
är speciellt viktigt att system som används interaktivt som redskap eller verktyg i 
det dagliga arbetet har god användbarhet. Användaren måste kunna utföra sina 
arbetsuppgifter med hjälp av verktyget utan att hamna i konflikt med dess 
funktioner på grund av att det inte är anpassat efter de mål användaren har med 
användningen. Att datorstöd är användbara kan förbättra arbetsmiljön och både 
den fysiska och mentala hälsan hos sina användare [26]. Det finns tre viktiga 
områden att ha kunskap inom vid utveckling av interaktiva produkter med hänsyn 
till användbarhet [27].  
1) Vad produkten förväntas ge för nytta. 
2) De situationer och sammanhang som produkten/tjänsten ska användas i.  
3) De egenskaper som användare av produkten bär på.  
 

 
Figur 3 Användbarhet (Gullriksen & Göransson, 2002, s.61) 
 

 

 
 



21 

3!Metod och genomförande 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts i projektet och hur de 
genomförts. Det innehåller den övergripande processmetod som implementerats i 
detta projekt, mer detaljerade metoder för varje aktivitet och andra aspekter 
såsom tillförlitlighet och etiska aspekter.  

3.1!Processmetod 

Double Diamond - metoden beskriver det tankesätt som en designer använder i 
utveckling av produkter. Metoden kartlägger divergenta och konvergenta skeden i 
en designprocess [28]. Den beskriver en linjär process där allt börjar med 
förståelse och går vidare till att definiera, utforska och skapa. I varje steg finns 
möjlighet till iteration och även mellan stegen. Detta är något som designteamet 
kan modifiera enligt vad som passar projektet.   
 

 
Figur 4 Double Diamond [28] 
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Figur 5 beskriver grundelementen i en iterativ användarcentrerad process. Denna 
är tagen ur boken Användarcentrerad systemdesign [26]. Ett flertal metoder från 
denna bok används under projektets gång. 

 
Figur 5 Grundelement i en iterativ användarcentrerad process (Gullriksen & Göransson, 2002, 
s.32) 
 
Definitionen av användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på 
användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom 
hela livscykeln. Processen för användbarhetsdesign ser ut enligt figur 6. 
Processen  är indelad i tre huvudfaser: Kravanalys, Evolutionär utveckling-iterativ 
design och Införande.  

 
Figur 6 Processen för användbarhetsdesign(Gullriksen & Göransson, 2002, s 158) 
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I denna process användes Double Diamond metoden som en övergripande metod 
medan den detaljerade processen följer processen för användbarhetsdesign. Detta 
projekt stannade i fasen “Evolutionär utveckling” då målet var att ta fram ett 
koncept. Utvalda metoder inom användarcentrerad design och interaktionsdesign 
användes genom examensarbetet. Det ökade förutsättningarna för att den framtida 
produkten uppfyller användarnas verkliga behov och används på det sätt som 
produkten designats att användas [24, 26].  
 
Understand (förstå) 
För att designteamet skulle få förståelse för användandet av bildstöd i 
vårdsituationer och AKK gjordes i denna fas, understand, en litteraturstudie följt 
av de första delarna i Kravanalysen: Tydliggör verksamhetsmålen, Fältstudier och 
Användarprofiler. Dessa innefattar en omfattande användarstudie.  
 
Define (definiera) 
Fasen define innehåller en funktionsanalys. Stegen i denna fas är: Systemmål, 
Designkriterier, Användbarhetsmål och Användningsscenarier. Dessa är de sista 
stegen i Kravanalysen och det första i Evolutionär utveckling. 
 
Explore (utforska) 
Följande steg i Evolutionär utveckling tillhör fasen explore: Konceptuell design, 
Mock-up:s och Utvärdering. Dessa utförs iterativt tills målen är uppfyllda. 
 
Create (skapa) 
Detta projekt gick in i fasen create med syfte att skapa en prototyp. Stegen som 
tillhör denna fas är därför: Analys/Förfina modeller, Interaktionsdesign, 
Prototyper och Utvärdering. Även dessa steg utfördes iterativt tills målen för 
projektet var uppfyllda och resulterade i en prototyp. 
 
Figur 8 beskriver den tillämpade metoden för processen i detta projekt indelat i 
ovanstående delar med rapportens kapitel i varje fas. 
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Figur 7 Tillämpad metod 

3.2!Designverktyg 

Ett väldigt användbart verktyg för att skapa snabba prototyper är papper och 
penna. Det finns ofta nära till hands och i skisser kan man effektivt kommunicera 
sina idéer. När det kommer till mer avancerade prototyper finns det många bra 
verktyg att skapa fina bilder i. Ett av dessa är Adobe Illustrator, ett 
vektorgrafikprogram som studenter på LTH har licens till. I detta program kan 
logotyper, ikoner, skisser, komplexa illustrationer för webb och interaktivt bruk 
skapas. För att göra dessa illustrationer, skapade i illustrator, interaktiva är 
InVision ett bra verktyg att använda. Detta verktyg kopplar ihop bildskärmar och 
på så sätt skapas en klickbar prototyp. Alla verktyg nämnda ovan har använts i 
projektet. 
 
Den utrustning som användes vid test av den slutliga prototypen var en bärbar 
dator, Macbook Pro, modell från år 2015, som testdeltagarna använde för att utföra 
uppgifterna, applikationen Quicktime för att spela in skärm och ljud samt ännu en 
bärbar dator som observatören använde för att föra anteckningar och resultat i 
kontrollistan. 
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3.3!Deltagare 

Under projektets gång deltog ett antal personer i intervjuer, workshops och tester. 
Utifrån syftet med dessa valdes de flesta av deltagarna så att de antingen hade 
erfarenhet av bildstöd eller så att de på något sätt kunde relatera till 
bildstödsanvändning. Hur resterande deltagarna valts beskrivs i respektive kapitel 
för aktiviteten. I tabell 1-4 presenteras alla deltagare som medverkat i projektet 
med kön, ålder, yrke och bildstödserfarenhet. (IP=intervjuperson, 
WD=Workshopdeltagare, TLF=Test LoFi, THF=Test HiFi, PTHF=Pilottest HiFi) 
 
Tabell 1 Intervjuade personer 
Intervjuer Kön Ålder Yrke Bildstödserfarenhet? 
IP1 Kvinna 20-25 Sjuksköterska Nej 
IP2 Kvinna 20-25 Sjuksköterska Nej 
IP3 Kvinna 25-30 Arbetsterapeut Ja 
IP4 Kvinna 55-60 Barnsjuksköterska Ja 
IP5 Kvinna 35-40 Specialpedagog lekterapi Ja 
IP6 Kvinna 30-35 Barnsjuksköterska Ja 
IP7 Kvinna 25-30 Sjuksköterska Nej 
IP8 Kvinna 25-30 Barnsjuksköterska Ja 
 
 
Tabell 2 Deltagare i workshopar 
Workshop Kön Ålder Yrke Bildstödserfarenhet? 
WD1 Kvinna 40-45 Lärare, grundskola Nej 
WD2 Man 45-50 Produktionschef Nej 
WD3 Man 20-25 Sjuksköterskestudent Nej 
WD4 Kvinna 25-30 Läkarstudent Nej 
WD5 Kvinna 20-25 Förskolevikarie Nej 
WD6 Kvinna 50-55 Grafisk designer Nej 
 
  



26 

 
Tabell 3 Testdeltagare LoFi 
Test LoFi Kön Ålder Yrke Bildstödserfarenhet? 
TLF1 Kvinna 40-45 Lärare, grundskola Nej 
TLF2 Man 45-50 Produktionschef Nej 
TLF3 Man 20-25 Sjuksköterskestudent Nej 
TLF4 Man 50-55 Marknadschef Nej 
TLF5 Kvinna 25-30 Läkarstudent Nej 
TLF6 Kvinna 20-25 Förskolevikarie Nej 
TLF7 Kvinna 50-55 Grafisk designer Nej 
 
 
Tabell 4 Testdeltagare HiFi 
Test HiFi Kön Ålder Yrke Bildstödserfarenhet? 
THF1 Kvinna 30-35 Logoped Ja 
THF2 Kvinna 25-30 Arbetsterapeut Ja 
THF3 Kvinna 25-30 Arbetsterapeut Ja 
THF4 Kvinna 40-45 Arbetsterapeut Ja 
THF5 Kvinna 60-65 Tandsköterska Ja 
THF6 Kvinna 45-50 Tandsköterska Ja 
THF7 Kvinna 35-40 Tandsköterska Ja 
THF8 Kvinna 20-25 Undersköterska Nej 
THF9 Kvinna 20-25 Ingenjörsstudent Nej 
THF10 Kvinna 20-25 Varuplockare Nej 
THF11 Kvinna 25-30 Utredare Nej 
THF12 Kvinna 65-70 F.d. språklärare Nej 
PTHF13 Man 20-25 Sjuksköterskestudent Nej 
PTHF14 Kvinna 50-55 Grafisk designer Nej 
PTHF15 Man 50-55 Marknadschef Nej 
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3.4!Tillförlitlighet i metoder 

Triangulering har tillämpats i projektet genom att olika metoder har använts för att 
samla in data kring samma frågor, till exempel litteratur, intervjuer och 
observationer. Detta för att kunna studera mänskligt beteende från mer än en 
synvinkel och på så sätt fånga upp dess komplexitet [29]. Inspelning av sessioner 
gav även designteamet möjlighet att gå in och kontrollera insamlad data i 
efterhand. I utvärderingssammanhang har designteamet stämt av mot varandra och 
diskuterat fram till gemensamma beslut. Konsultation med DART och Humblebee 
har under projektets gång väglett designteamet till vissa beslut. Både kvalitativa 
och kvantitativa metoder för att analysera data, från utvärderingarna av den 
slutliga prototypen, har använts. Svaren från utvärderingsformulären och 
resultaten från fallstudien utvärderades av designteamet och eventuella felkällor 
och problemområden i prototypen diskuterades. 

3.5!Etiska aspekter 

Alla intervjuer, workshops och tester presenteras anonymiserat och deltagarnas 
personuppgifter behandlas konfidentiellt. Deltagarna har informerats skriftligt om 
sessionens syfte, frivillighet och att de när som helst kunde avbryta sessionen. Vid 
tillfällen där inspelning av ljud och skärm var nödvändigt signerade alla deltagare 
ett avtal där de godkände detta. Vid observation av hur bildstöd används i en 
verklig situation tillsammans med barn gav föräldrarna först sitt godkännande. 

3.6!Användarstudie 

I projektets början hade designteamet en uppdragsbeskrivning som gick ut på att 
utveckla ett interaktivt verktyg som erbjöd övning i att använda bildstöd. Detta 
kom att ändras efter en initial användarstudie. Designteamet fann behov som ledde 
till att projektets inriktning ändrades, i samråd med DART och Humblebee (som 
håller i utformningen av bildstod.se). Därför är användarstudien uppdelad i två 
delar. Del 1 behandlar den första delen av användarstudien innan inriktningen 
ändrades och varför den ändrades. Del 2 behandlar användarstudien efter att 
inriktningen ändrades. 
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!Del 1 Initial användarstudie 

Syftet med denna initiala användarstudie var att undersöka hur bildstöd används i 
verksamheter idag och samla in synpunkter från användare inom sjukvården.  
 
Fältanteckningar 
Fältanteckningar är en effektiv metod att samla data. Om man under en intervju 
eller observation har hört eller sett något en gång kallas det ett fenomen, som bör 
antecknas. Nämns ett fenomen ytterligare en gång är det antingen en tillfällighet 
eller en början på ett mönster. Den tredje gången ett fenomen nämns är det ett 
mönster som framträder [24]. Det är en bra idé att skriva ner vem som tar 
anteckningar, var och när. För att strukturera sina anteckningar är det fördelaktigt 
att ha olika spalter för observationer och egna tolkningar eller reflektioner. När en 
designorienterad undersökning utförs har man fokus på förändring, man samlar 
inte bara på sig fakta och observationer som i typisk kvalitativ forskning med 
fokus på förståelse. En designer måste också samla på sig saker att förändra, 
bevara och förstärka samt saker att ta hänsyn till. Då finns fyra typer av 
anteckningar i datainsamlingen för en designer [24]. 
 

1.! Observationer och fakta 
2.! Saker att förändra 
3.! Saker att bevara och förstärka 
4.! Saker att ta hänsyn till 

 
Efter en observation eller intervju måste fältanteckningarna renskrivas och 
sammanfattas så snart som möjligt, för att inte förlora värdefull information.  
 
Ljudinspelningar 
Inspelning av ljud används för att kunna gå tillbaka om det är något man missat 
eller för att få exakta citat. Det är då viktigt att signera ett avtal där deltagarna 
godkänner att sessionen spelas in och att de medverkar frivilligt i undersökningen. 
Är man två personer är det lämpligt att en antecknar samtidigt som den andra för 
samtalet framåt. Skärminspelning är ett effektivt sätt att få förståelse för hur en 
deltagare interagerar med en hemsida. Spelas det samtidigt in med ljud kan man be 
deltagaren att tänka högt för att få en bättre förståelse av vad de tänker under en 
aktivitet. 
 
Intervjuer 
Vid utformning av intervjufrågor är det viktigt att ha öppna frågor och syfta till att 
få deltagaren att berätta och förklara. Det är viktigt att lyssna på sina deltagare , 
utan att tänka på nästkommande fråga [24]. Att ställa frågan varför gör att man går 
in på djupet hur folk resonerar. Finns inte möjlighet att träffa alla man vill 
intervjua kan telefonintervjuer utföras. Att skicka ut mejl med frågor ger inga 
djupa insikter i någons vardag men kan vara nödvändigt ibland [24].  



29 

 
Observationer 
Intervjuer behöver ofta kompletteras med observationer. Vad folk säger att de gör 
och vad de faktiskt gör behöver inte alltid stämma överens. Beroende på hur aktiv 
observatören är i det som observeras finns många olika tekniker. Antingen är man 
helt tyst och bara observerar, man kan skugga någon genom att följa efter 
personen helt tyst eller be dem tänka högt i varje steg och ställer frågor om vad de 
gör, varför och hur. En kombination av observation och intervju som i sistnämnt 
fall kallas kontextuella undersökningar [24]. Att ta rollen som praktikant är ett 
annat sätt att lära sig så mycket som möjligt. I vissa fall kan det vara ett alternativ 
att ställa upp realistiska uppgifter som deltagare får lösa medan observation, 
ljudinspelning och fältanteckningar förs.  
 
Projektets intervjuer 
De flesta intervjuer utfördes ansikte mot ansikte. Fyra av intervjuerna utfördes i de 
intervjuade personernas naturliga arbetsmiljö. Resterande fyra intervjuer utfördes i 
de intervjuade personernas hemmiljö eller över telefon. Intervjufrågor förbereddes 
men följdes inte strikt utan användes mest som stöd för samtalet. Vid samtliga 
intervjuer fördes fältanteckningar och en sammanfattning av intervjun skrevs ihop 
direkt efter med vad personen sagt och intervjuarens tolkningar. En inspelad 
telefonintervju gjordes då den intervjuade godkände att bli inspelad. 
Telefonintervjun sammanfattades efteråt och det var enkelt för intervjuaren att gå 
tillbaka och lyssna när det fanns osäkerhet i något uttalande. 
 
En halvdag spenderades på ett sjukhus som tillhör Västra Götalandsregionen där 
personal arbetar aktivt med bildstöd i sin verksamhet. Intervjuer med tre 
barnsjuksköterskor och en specialpedagog på avdelningen för lekterapi utfördes. 
Även observationer av bildstödsanvändning gjordes på avdelningarna lekterapi 
och dagvård. Designteamet gjorde även ett besök till ett annat barnsjukhus där de 
intervjuade en arbetsterapeut. Fyra av intervjuerna genomfördes med 
sjuksköterskor inom olika områden för att få en bredare förståelse för bland annat 
vanor och attityder kring bildstödsanvändning bland sjukvårdspersonal som inte 
använder det i vardagen. 
 
Observationer med fältanteckningar 
En observation då bildstöd användes under en förberedelse för 
magnetkameraundersökning gjordes på en avdelning för dagvård. Fältanteckningar 
fördes under observationen och allt sammanfattades strax efter observationen. 
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Facebooksidan om bildstödsanvändning 
Båda medlemmarna i designteamet gick med i en sluten grupp på facebook där 
bildstöd diskuteras. Avsikten var att kontinuerligt få inblick i bildstödanvändarnas 
värld och en bättre förståelse för hur de tänker kring användning och framtagande 
av bildstödsmaterial. En av administratörerna för gruppen påstår, i 
gruppbeskrivningen, att syftet med uppstarten av gruppen är att inspirera, bli 
inspirerad, och diskutera hur man bäst visualiserar med hjälp av bildstöd. Gruppen 
har över 1850 medlemmar, i augusti 2016, och nya inlägg publiceras varje dag. 
Det handlar ofta om att personer ber om tips för hur de kan använda bildstöd för 
specifika situation. Bildstod.se dyker upp där med jämna mellanrum i 
diskussionerna vilket har gett en del av underlaget till vilka behov som finns i 
samband med webbtjänsten. Det visar även att användargruppen för webbtjänsten, 
bildstod.se, i verkligheten sträcker sig utanför personal, patienter och föräldrar 
inom vården. 
 
Affinitetsdiagram 
Ett affinitetsdiagram är en kategorisering av data. Affinitet betyder släktskap. 
Detta görs för att analysera kvalitativ data och skapa ordning i ostrukturerad data. 
För att strukturera all data och ta reda på vilka behoven var skapades ett 
affinitetsdiagram. Tillvägagångssättet för denna metod beskrivs i steg ur boken 
Interaktionsdesign och UX [24].  
 
För att få ut så mycket som möjligt ur denna fas var det viktigt att ha ett 
förhållningssätt som är tolkande och kvalitativt, därför ställdes frågor som [24 s. 
53]: 
 

•! Vad överraskade här?  
•! Vad förväntade vi oss finna, som vi inte fann?  
•! Vad säger oss data, som vi inte visste tidigare? 
•! Vad i data får oss att se saker på ett nytt sätt? 
•! Varför uppträder ett visst mönster eller en viss anomali? 
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!Del 2 Användarstudie med ny inriktning 

En ny användarstudie gjordes, del 2, då projektet fått en ny inriktning. För att 
förstå hur användare i dagsläget interagerar med webbtjänsten, bildstod.se, 
observerades testpersoner då de utförde uppgifter men hjälp av verktyget. 
Uppgiften de fick var att skapa ett lämpligt bildstöd med hjälp av bildstod.se 
utifrån ett testscenario. De hade tre typiska användarscenarion, som 
utvecklingsteamet tagit fram, att välja mellan (se Appendix B). Detta gjordes för 
att analysera svårigheter och förbättringsmöjligheter på bildstod.se. Under testets 
gång uppmanas deltagaren att tänka högt samtidigt som skärm- och ljudinspelning 
användes. Att observationerna kunde genomföras i testpersonernas egna hem 
förväntades skapa en avslappnad och trygg miljö för testpersonen. Innan testet fick 
deltagarna se introduktionsvideor från KomHIT om hur man använder bildstöd 
samt signera ett avtal där de godkände inspelningen.  
 
Testpersonerna valdes innan testscenarier skapades. Att personerna hade 
erfarenhet inom områden där bildstöd som kommunikationsstöd skulle kunna 
tänkas användas hade utvecklingsteamet som kriterium. Då förväntades 
sannolikheten för  att testpersonernas samspel med systemet skulle stämma 
överens med verkliga användares. Testpersonerna är en matematiklärare(45), en 
förälder(48) och en tidigare arbetande på LSS boende(23). 
 
Testscenarier utformades utifrån typiska användarsituationer som 
utvecklingsteamet identifierat. Scenarierna försökte anpassas så att testpersonerna 
skulle känna igen sig och relatera mer till minst ett av dem (se Appendix B). Då 
det inte fanns möjlighet att utföra dessa tester på sjukvårdspersonalen vi tidigare 
intervjuat skickades ett antal frågor till dem för att få input från dagens användare 
av bildstod.se. 
 
Senaste kontakten som hölls med användare av dagens bildstod.se var i den första 
användarstudien, del 1. Det gav en del underlag till hur bildstod.se kan förbättras 
men eftersom inte designteamet vid det skedet hade bestämt att det var den 
riktningen de skulle gå så låg inte fokus på det området under intervjuerna. För att 
ge dem chansen att uttrycka sina tankar och åsikter mer specifikt om just 
bildstod.se skickades därför ett mail ut med uppdragsbeskrivning av projektet och 
frågor samt en önskan om att vidarebefordra mailet vidare till sina kollegor. 
Frågorna utformades öppet och hölls nere till fyra stycken i hopp om att de skulle 
ge större svarsfrekvens. Fyra av personerna från intervjuerna i del 1 svarade och 
dessa svar användes som stöd i att identifiera de verkliga användarbehoven i 
projektet. De flesta av svaren bekräftade mestadels problem som kommit upp 
sedan tidigare vilket stärker motiveringen till varför förbättringar behövs. En del 
saker hade inte påträffats förut men togs i beaktning i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Följande frågor ställdes: 
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1.! Tycker du det är enkelt/intuitivt att använda bildstod.se? Motivera gärna. 
2.! Vilka funktioner är bra på bildstod.se? Varför? 
3.! Vad tycker du är mindre bra på bildstod.se? Vad saknar du? 
4.! Har du förslag på förbättringar? 

 
Nielsens tumregler med poängsättning 
I gränssnittsdesign är det vanligt att man använder Nielsens (1993) uppsättning av 
tumregler vid granskning av en prototyp. Denna granskning kallas heuristisk 
utvärdering, då heuristik är det samma som uppsättning tumregler. Dessa 
tumregler beskrivs i boken Interaktionsdesign och UX [24]. Informationen som 
har samlats in under intervjuer och tester tolkades av designteamet där svårigheter 
omformas till behov/problem. Dessa hade designteamet i huvudet medan en 
heuristisk utvärdering utfördes på bildstod.se. Problemen/behoven poängsattes 
sedan av designteamet, först enskilt sedan gemensamt. Nielsens tumregler är 
följande [24 s.139]: 
 

1.! Enkel och naturlig dialog: Ingen irrelevant eller sällan använd 
information; relevant info ska vara synlig, och komma i naturlig och 
logisk ordning. 

2.! Använd ett naturligt språk: Använd ord som är bekanta för användaren. 
3.! Minimera användarens minnesbelastning: Gör valbara objekt och 

funktioner synliga, så att användaren inte behöver komma ihåg saker från 
en del av systemet till en annan. Instruktioner ska vara synliga eller lätta 
att få fram. 

4.! Enhetlighet: Användare ska inte behöva fundera på huruvida olika ord, 
situationer eller handlingar i systemet betyder samma sak. Följ 
plattformsriktlinjer. 

5.! Förse användaren med återkoppling: Systemet ska informera om vad som 
sker i det. 

6.! Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta 
dialogen: Det är lätt att välja fel av misstag: gör det därför möjligt att 
ångra och reparera. En tydligt markerad nödutgång behövs för att hitta 
tillbaka. 

7.! Effektiv användning: Kortkommandon snabbar upp för experten. Stöd 
både erfarna och oerfarna användare. 

8.! Tydliga felmeddelanden: Använd ett enkelt språk, visa vad som är fel och 
föreslå en lösning. 

9.! Förhindra fel: Bättre än ett bra felmeddelande är att utforma produkten så 
att problemet inte uppstår. 

10.!Hjälp och dokumentation: Hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka 
i, fokuserad på användarens uppgift, och inte för omfattande. Lista 
Konkreta arbets-steg. 
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Under granskningen utvärderas prototypen/bildstod.se och bedömning av problem 
gjordes på en skala från 0 till 4 [24 s.138]: 
 
0 Jag håller inte med om att detta är ett problem över huvud taget 
1 Kosmetiskt problem - behöver inte åtgärdas om det inte finns tid över 
2 Mindre problem - att åtgärda det bör ges låg prioritet 
3 Större problem - viktigt att åtgärda, bör ges hög prioritet 
4 Katastrof - nödvändigt att åtgärda 
 
Indelning av användare 
Syftet med att definiera användarprofiler utifrån användarkategorier i projektet var 
att ge en överskådlig bild över vad som karaktäriserar de olika användargrupperna 
för att lättare kunna ta fram designkoncept som tar hänsyn till hur de kan tänkas 
använda produkten. Även om en indelning gjordes så är spridningen på 
egenskaper hos användare i fråga om ålder, kön, kultur, språk, datorvana, fysiska 
och psykiska hinder, utbildning, attityder och erfarenhet av bildstödsanvändning 
med största sannolikhet stor inom kategorierna.  
 
Användarkategorier 
KomHITs webbresurs och bildstod.se har utvecklats parallellt och användarna till 
KomHITs webbresurs länkas där till bildstod.se som beskrivs som ett verktyget för 
att skapa bildmaterial. Detta motiverar att en stor grupp av användarna av 
bildstod.se är samma som de som använder sig av KomHITs webbresurs. Men det 
har även framkommit, ur användarstudierna, att användare hittar till bildstod.se på 
andra sätt än via KomHITs hemsida. Alla användare av bildstod.se kan alltså inte 
förväntas vara medvetna om vad KomHITs webbresurs erbjuder. Till hjälp för att 
definiera användarprofiler har designteamet tittat på hur användarna av KomHITs 
webbresurs är indelade. Deras indelning ser ut enligt följande: Föräldrar, 
sjukvårdspersonal, tandvårdspersonal, habiliteringspersonal, personal inom 
BUP/Neuropsykiatri och vuxna med funktionsnedsättning. Kategoriseringen har 
använts i KomHITs webbresurs för att rikta utbildande material så att användarna 
lättare kan få tillgång till det material som är relevant för just dem. I en 
användarcentrerad designprocess är en viktig del att förstå användarna av 
produkten. Därför är det viktigt att ta reda på användarens egenskaper, miljön 
produkten ska användas i och vad produkten förväntas ge för nytta. 
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3.7!Funktionsanalys 

Utifrån användarstudien sattes användbarhetsmål upp och var bildstod.se kan 
förbättras. Dessa användbarhetsmål stöttade designteamet att tänka i användarnas 
banor. I tabell 5 beskrivs mätbara aspekter av användbarhet enligt Nielsen, 1993 
och ISO 9241-11 samt användbarhetsmått i termer av effektivitet, 
ändamålsenlighet och tillfredsställelse.  
 
Tabell 5 Mätbara aspekter av användbarhet 
Mätbara aspekter av 
användbarhet enligt Nielsen, 1993 
(Inspirationskälla när man ska 
ange mätbara användbarhetsmål) 

Mätbara aspekter av 
användbarhet enligt 
ISO 9241-11 

Användbarhetsmått i 
termer av effektivitet, 
ändamålsenlighet och 
tillfredsställelse 

Lätt att lära - Så att användaren 
snabbt kommer igång med arbetet 

Effektivitet 

- Tiden att slutföra en 
uppgift 
- Antal allvarligare fel 
- Tiden som spenderas på att 
rätta dessa fel 

Effektivt att använda - När 
användaren har lärt sig systemet 
måste det vara effektivt att arbeta 
med 

Lätt att komma ihåg - Det måste gå 
att återkomma till systemet efter en 
tids frånvaro och ändå kunna 
komma ihåg hur det fungerar 

Ändamålsenlighet 

- Procent av mål om 
uppnåtts 
- Procent uppgifter som 
slutförts framgångsrikt vi 
första försöket 
- Procent av relevanta 
funktioner som används 

Få fel - Användarna ska kunna göra 
så få fel som möjligt. Om man ändå 
gör fel måste det gå att komma 
tillbaka till situationen innan felet 
uppstod 

Subjektivt tilltalande - Det skall 
kännas "angenämt" att använda 
systemet. Man skall känna att det är 
tilltalande att jobba med systemet, 
helt enkelt tycka om det Tillfredsställelse 

- Bedömningsnivå av 
tillfredsställelse 
- Bedömningsnivå av 
felhanteringen 
- Frekvensen av 
återanvändning 
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Användbarhetsmål 
Användbarhetsmål sattes upp för att de designlösningar som tas fram ska leda till 
att ge systemet god användbarhet. I utvecklingsprocessen användes 
användbarhetsmålen i utvärderingar som underlag för att avgöra om det är 
lämpligt att gå in i en ny iteration eller inte. Dessa gjorde det även möjligt att mäta 
användbarheten och därmed kunde värdefulla utvärderingar av designförslag 
göras. Genom att sätta upp användbarhetsmål fick designteamet stöd i att ta 
hänsyn till användarens verkliga behov och kunde utgå från dem i sina 
designlösningar [26]. 

3.8!Inspirationssökning 

Under examensarbetets gång hämtades inspiration från vad andra hemsidor och 
webbtjänster har för olika designlösningar. Ett område handlade om hur man kan 
utforma sökfunktionen så att det blir enkelt att förstå hur det ska användas och 
samtidigt filtrera resultaten effektivt. Olika hemsidor för att boka resor, e-
varuhandels sidor arbetsförmedlingen är exempel på sidor som utforskades. Dessa 
har alla gemensamt att användaren ska ange sina önskemål på olika sätt för att 
filtrera sin sökning. Rullgardinsmenyer för de alternativ som användaren har att 
välja bland samt möjligheten att göra val genom att bocka i en ruta var funktioner 
som designteamet ansåg vara tydliga, enkla och intuitiva lösningar. Andra 
intressanta funktioner, lösningar och detaljer hittades på bland annat Czech 
Airlines hemsida. Där finns ett tydligt fält som visade vart i reseköpsprocessen 
användare befinner sig i. Ännu en intressant detalj var på SJs förstasida där de 
vänder sig med en fråga direkt till användaren. Alla dessa är exempel på saker som 
designteamet tog med sig in i konceptgenereringen. 
 
Som inspiration för hur sidor kan byggas upp för att upplevas enkla, tydliga och 
inspirerande tittade designteamet på hemsidor och webbtjänster med liknande 
tema och inriktning som det bildstödsverktyg som utvecklats i KomHIT-projektet. 
Mest fokus låg på hur första intrycket av sidan upplevdes. En sida som 
designteamet upplevde hade en inbjudande och inspirerande startsida var 
www.blissonline.se. Designteamets åsikt är att de rullande fotona på startsidan ger 
en direkt förståelse för vad det hela handlar om och gör att sidan upplevs estetiskt 
tilltalande och levande. Ännu en sida som inspirerade var www.symbolbruket.se. 
Första intrycket var att den lyckades enkelt och tydligt förmedla vad sidan handlar 
om genom att det står en kort, kärnfull mening som är bland det först som fångar 
ögat. De kombinerar även ord och symboler på ett sätt som bidrar till att det känns 
kul och enkelt att navigera sig runt på sidan. Det ökar också sidans tillgänglighet.  
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Figur 8 Inspiration från hemsidor 
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3.9!Konceptfas 1 

!Konceptgenerering 

För att kunna sätta sig in i de tänkta användarnas situationer togs scenarier fram 
med aktiviteter som ansågs behövas på hemsidan och för att kunna dela upp 
konceptgenereringen. Fyra scenarier med prioritet 1, alltså övergripande 
funktioner som måste finnas med på hemsidan, sattes upp och även under-
scenarier till dessa att ta hänsyn till i konceptgenereringen (se tabell 8). 
 
Utifrån uppsatta scenarier tog utvecklingsteamet fram de första designkoncepten. 
Som ett första steg visualiserades koncepten i form av diagram som beskriver 
vilka sekvenser av aktiviteter användaren utför tillsammans med vilka beslut 
användaren tar inför aktiviteterna.  

!Prototyp LoFi 1 

Ordet prototyp kommer från grekiskan och betyder första form. En prototyp är 
alltså en första version av hur en framtida produkt kan tänkas se ut. Den 
representerar en designidé och erbjuder vidareutveckling. Inom interaktionsdesign 
skiljer man på skissade pappersprototyper med låg detaljeringsgrad (LoFi) och 
datorbaserade prototyper med hög detaljeringsgrad (HiFi) [24]. En HiFi-prototyp 
erbjuder, till skillnad från en LoFi-prototyp, testpersoner att interagera med 
prototypen utan att en testledare agerar dator och byter ut skissade skärmar efter 
vad testpersonen vill trycka på. 
 
Pappersprototyper togs fram för att kunna undersöka nya förslag tillsammans med 
användare. En pappersprototyp är grovhuggen och snabbt hopsatt, så att 
testpersoner vågar kommentera utan att förolämpa designern. Den måste vara 
skalenlig så att den senare gränssnittsdesignen blir som förväntat. Det som 
huvudsakligen testas är flödet, begripligheten och det övergripande konceptet. Det 
är viktigt att användaren inte ser nästkommande skärmar under testning [24]. 

!Test och utvärdering LoFi 1 

Användbarhetstester utfördes för att kunna samla in underlag till vidareutveckling 
av koncepten i varje iteration. Olika faser kräver olika karaktär av tester för att 
komma framåt i processen. De första testerna var av utforskande karaktär. 
Huvudsakliga syftet i dem var att övergripande testa de tidiga designkonceptens 
effektivitet men också att verifiera och undersöka de antaganden som 
designteamet införskaffat kring användare. Testerna i den senare fasen av projektet 
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var av utvärderande karaktär. Dessa utfördes i syfte att kunna utvärdera hur 
effektivt det utvecklade konceptet var mer på detaljerad nivå [30]. För planering, 
utförande och utvärdering av användbarhetstesterna har metoder från Handbook of 
Usability testing [30] främst använts. Metoder som Nielsen förespråkar har också 
använts speciellt när det gäller planering av antal tester och i utvärdering av tester 
[31]. 
 
I denna relativt tidiga del av utvecklingscykeln för produkten var det lämpligt att 
utföra tester av utforskande karaktär. Användarprofilerna och den övergripande 
modell för hur produkten borde användas har definierats. Produkten testades på en 
övergripande nivå. Syftet med denna fasens tester var bland annat att undersöka 
hur effektiva de tidiga designkoncepten upplevdes. Hur väl gränssnittet stöttade att 
på olika sätt ta fram bildstöd, kommunicerar det avsedda arbetsflödet och låta 
användaren navigera från skärm till skärm är exempel på vad som testades. 
Förutom att testerna handlade om produkten så handlade det också om att 
undersöka och verifiera designteamets antaganden vad gäller användare. Testet 
utfördes informellt och blev mer som ett samarbete mellan testdeltagare och 
testmoderator [30]. 
 
Workshopar ansågs i projektet vara en form av utvärderande test. En grupp av 
deltagare ställdes under workshopen inför ett problem och delade med sig av sina 
idéer och tankar. Detta gav en bredare bild av problemen och öppnade upp för nya 
möjligheter. En workshop-ledare drev workshopen framåt så att deltagarna hela 
tiden ställdes inför nya problem för att stimulera kreativitet. Workshopar 
definierades i projektet vara en form av utforskande test.  
 
Två grupper av workshopar hölls, en för de två första och en för de två sista 
scenarierna. Workshopuppläggen skiljer sig något eftersom varje medlem i 
designteamet planerade och utförde sina workshopar individuellt för de scenarier 
de ansvarade för. Workshop A behandlar de två första scenarierna, scenario 1 och 
2, och workshop B de två sista, scenario 3 och 4. 
 
Workshop A 
Syfte/Mål: Att utforska nya idéer på hur dagens bildstod.se kan förbättras 
tillsammans med användare. Fokusområdena var scenario 1 och 2, “Att skapa ett 
helt nytt bildstöd” och “Överblicka dina egna bildstöd”. 

Upplägg: 
1.! Deltagarna har tidigare medverkat i ett test där de fick använda befintliga 

bildstod.se för att skapa bildstöd efter uppsatta scenarion. De var 
informerade om vad exjobbet handlar om och vad DART respektive 
Humblebee hade för roller i arbetet. Första steget blev därför att berätta 
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om syftet och målet för denna workshop och varför just de valts som 
deltagare. 

2.! Bildstod.se utforskades och idéer på förbättringar diskuterades utifrån de 
problem som de stötte på i tidigare tester. Alla fick varsitt papper och 
skrev/skissade ner vad som skulle kunna förbättras. 

3.! Förslagen diskuterades sedan en kort stund. 
4.! Därefter satte workshop-ledaren sig ner med deltagarna en och en och 

simulerade datorn medan de får utforskade pappersprototypen och gav 
feedback. 

5.! När alla deltagare utforskat pappersprototypen satte sig alla ner 
tillsammans och utvärderade resultaten från workshopen. 

 
Workshop B 
Syfte/Mål: Syftet med workshop B var att utforska nya idéer på hur dagens 
webbtjänst kan förbättras tillsammans med deltagare som skulle skulle simulera 
verkliga användare. Syftet var också att undersöka om nya viktiga 
problemområden kunde identifieras utifrån dessa deltagare. Workshopen 
fokuserade på scenario 3 och 4, “Söka efter befintliga bildstöd” och “Första 
gången en användare besöker bildstod.se”. Deltagarna i denna workshop B hade, 
till skillnad från deltagarna i workshop A, aldrig vart i kontakt med bildstod.se 
tidigare vilket gjorde dem till en passande grupp att utforska speciellt scenario 4 
tillsammans med. Nya användarscenarion togs fram för dessa deltagare för att 
deltagarna skulle kunna känna igen sig och relatera till situationen. 
 
Upplägg:  

1.! Deltagarna fick först information om bakgrunden till examensarbetet och 
syftet med workshopen. De fick en sammanfattning om DART, KomHIT 
och bildstödsanvändning. De fick se de två filmerna om bildstöd i 
barnsjukvård och tandvård på KomHITs första sida. De fick även klicka 
runt på sidan ett par minuter för att få överblick över vad som fanns där. 

2.! Deltagarna fick tilldelat varsitt användarscenario och fick svara på 
frågorna: �
- Om du nu ska ta fram ett bildstöd till din givna situation, vilka frågor 
ställer du dig  själv?�
- Vilka svårigheter kan du tänka dig kan uppstå i att ta fram ett sådant 
bildstöd?�
- Du ska söka efter ett passande bildstöd till ditt scenario i en 
bildstödsbank. Hur skulle du helst vilja göra den sökningen? �
De tänkte först själva och skrev ner sina tankar. Sedan förklarade dem de 
högt och diskuterade med varandra och med workshopledaren som 
samtidigt antecknade. 

3.! De fick en och en i uppgift att ta fram ett passande bildstöd till deras 
situation på hemsidan bildstod.se. De ombads tänka högt och en skärm- 
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och ljudinspelning gjordes. Workshopledaren ställde ibland frågor om vad 
de gör för att uppmuntra dem till att tänka högt men utan att försöka 
påverka deras användning. När de uttryckte missnöjdhet uppmanade 
workshopledaren till att de skulle förklara vad de var missnöjda med, hur 
de hellre hade velat att det såg ut och vad de hade förväntat sig. I den 
senare delen av workshopen bytte testperson 2 till scenario 3, när hon 
skulle utföra uppgiften i bildstod.se, då hon kände att hon kunde relatera 
till det bättre. 

4.! Deltagarna fick en och en utforska en pappersprototyp över scenario 3 och 
4 under ledning av workshopledaren. Diskussion kring funktionerna i 
prototypen hölls mellan deltagare och workshopledaren och 
kommentarerna dokumenterades. 

3.10!Konceptfas 2 

!Vidareutveckling av koncept 

För att sammanställa och vidareutveckla bestämde designteamet tillsammans en 
struktur för hur nästa pappersprotyp skulle se ut. Med hänsyn till utvärderingen av 
testerna med den första pappersprototypen enades designteamet om en struktur 
och övergripande utseende inför den nya pappersprototypen i konceptfas 2. Till 
varje skärm fanns argument/motiveringar/förklaringar till ändringar och design. 
Utifrån denna struktur skapades en lista med områden som ansågs vara de 
viktigaste att fokusera på för att kunna uppnå mål och syfte med projektet. Inom 
varje område bestämdes även viktiga element som bör ingå. Listan togs fram 
genom utbyte av idéer och diskussioner inom designteamet.  
 
Sannolikheten för att webbtjänsten kommer att användas med tekniska verktyg 
som inte är stationära eller bärbara datorer är stor med tanke på den breda 
användargruppen. En del användare kan vilja använda webbtjänsten via t.ex. sin 
smartphone eller i-pad. En webbtjänst designad för att användas på en dator 
kommer naturligtvis få ett annat utseende då den används med t.ex. en 
smartphone. Att anpassa en design till att fungera som tänkt på olika typer av 
skärmstorlekar och plattformar kallas responsiv design [32]. Detta område har till 
viss del tagits hänsyn till i examensarbetet genom att övergripande försöka tänka 
på hur olika element i designen struktureras och hur det flödar då användarmiljön, 
t.ex. skärmstorlek, förändras [32]. 
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!Prototyp LoFi 2 

Efter att ha utvärderat LoFi-prototyp 1 och beslutat vilka ändringar som ska göras 
skapas en ny LoFi-prototyp. Även denna med papper och penna. 

!Test och utvärdering LoFi 2 

Utforskande tester utfördes på samma sätt som vid förra iterationen. Resultatet av 
testerna utvärderades och granskas med Nielsens tumregler som sedan jämför den 
gamla och nya bildstod.se.  
 
7UD utvärdering  
LoFi-prototyp 2 utvärderades efter de sju principerna för universell design, för att 
säkerställa produktens tillgänglighet och öka möjligheten för att den ska kunna 
användas av så många som möjligt.  
 
Riskanalys 
En riskanalys gjordes utifrån LoFi-prototyp 2. Riskanalysen innebar genomgång 
av hela prototypen utifrån en användares perspektiv och återigen med Nielsens 
heuristik och de 7 UD principerna i bakhuvudet. Analysen innehåller risker, 
eventuella riskkällor, förslag på åtgärd och motivering till varför risken ska 
åtgärdas eller inte. Detta diskuterades inför den fortsatta utvecklingen.  

För att kunna avgöra om konceptet kunde tas vidare till nästa fas undersöktes 
om  användbarhetsmålen ansågs kunna bli uppfyllda med detta konceptet. 
Designteamet baserade avgörandet på utvärderingen av Nielsens tumregler, 
utvärderingen av 7 UD principerna och riskanalysen. 

Eftersom de flesta av användbarhetsmålen uppfylldes bedömde designteamet att 
LoFi-prototyp 2 kunde tas vidare till nästa fas och fortsätta utvecklas. Vissa 
användbarhetsmål ansågs inte kunna avgöras ifall de skulle kunna uppfyllas i 
denna fas.  

3.11!Fastställande av slutlig design 

Innan en HiFi prototyp kunde skapas skulle den slutliga designen bestämmas. Från 
riskanalysen fanns ett antal saker att åtgärda. Dessa tas hänsyn till i skapandet av 
HiFi-prototypen. En grafisk profil utvecklades i en så kallad Design Style Guide 
[24]. I denna beskrivs alla detaljer så som färger, typsnitt och olika betydelser för 
att hemsidan skulle bli enhetlig.  
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3.12!Prototyp HiFi 

Utifrån pappersprototyp LoFi 2 och Design Style Guiden skapades en HiFi-
prototyp. Designteamet använde sig av Illustrator för att skapa skärmar till 
prototypen och InVision för att göra dessa skärmar interaktiva (se 3.2). I skapandet 
av prototypen fanns vissa avgränsningar vad gäller tid, fokus och begränsningar i 
designverktygen. 
 
Avgränsningar 
Prototypen skapades så att de huvudsakliga funktionerna som designteamet 
fokuserat på i projektet går att utforska. Det är främst dessa som designteamet 
avsåg att testa och utvärdera. Prototypen är också uppbyggd efter ett specifikt sätt 
att använda den, varför manus sedan skapades inför tester. Designteamet gjorde 
avvägningar vad det gällde vilka funktioner som var viktiga att simulera i 
prototypen i förhållande till den tid det skulle ta att skapa dem.  
 
Exempel på funktioner som inte kunde förmedlas/simuleras i prototypen: 

•! Skriva text i fält 
•! Klicka på ett alternativ i rullgardinsmeny 
•! Låta fältet till vänster, med knappar till huvudfunktionerna, behålla sin 

position då användaren scrollar i högerfältet.  
•! Låta fortsättknappar i nedre, vänstra hörnet alltid vara synlig. 
•! Lägga till bild från andra mallar än schema 
•! Alla funktioner är inte tillgängliga från alla sidor. Man måste exempelvis 

först ta sig igenom registrering för att komma åt flikarna i prototypen. 
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3.13!Test och utvärdering HiFi 

Utvärderingstest 
Denna form av test sägs vara det mest typiska av användbarhetstester. Det har en 
enkel och rättfram metod för planering och utförande [30]. Detta test ansågs 
lämpligt i denna fas i projektet. Testplan utformades med stöd från föreslagen 
metod av Rubin och Chisnel [30]. Genom att utgå från det som upptäcktes och 
utvecklades i föregående testfas, där strukturen och arbetsflödet i produkten var i 
arbetsfokus, testas nu även delar av innehållet. Testerna var till för att kunna 
utvärdera hur effektivt det utvecklade konceptet är, om användare skulle kunna 
utföra realistiska uppgifter med hjälp av produkten och vilka svårigheter 
användare kan uppleva med att använda den. Moderatorns roll i dessa tester blev 
mer att ge testdeltagare lämpliga uppgifter att lösa och försöka ställa vissa 
utredande frågor för att förstå varför de väljer att ta vissa beslut. Tyngdpunkten låg 
i att försöka identifiera hur användarens interaktion med produkten fungerar 
medan den i förra testfasen låg mer i att utforska användarens tankeprocesser. Data 
analyseras både kvalitativt och kvantitativ i dessa tester.  
 
Syfte och mål med utvärderingstest 
Syftet med utvärderingstestet var att få in kunskap om hur de personer som idag 
använder bildstod.se, i yrket, inom vården, upplever de förändringar och nya 
funktioner som utvecklingsteamet jobbat fram och lagt in i prototypen. Det gjorde 
det möjligt att försöka jämföra testversionen med webbtjänsten som den är idag. 
Ännu ett syfte var att ta reda på hur enkelt eller svårt det utvecklade konceptet 
upplevdes vara att lära sig inom olika kategorier av datorvana användare.  
 
Designteamet utgick från frågeställningarna i projektet och användbarhetsmålen 
för att arbeta fram ett lämpligt testupplägg. Tillsammans med dessa användes även 
huvudsakliga mål som Rubin och Chisnel definierat specifikt för ett 
utvärderingstest [30 s. 41-42]. Dessa tolkades och översattes av designteamet: 
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•! Bekräfta att det sätt som det utvecklade konceptet tillåter 

användaren att utföra uppgifter matchar användarens föredragna 
arbetssätt. 

•! Belysa alla större användbarhetsbrister som finns och deras 
orsaker för de mest vanliga uppgifterna. 

•! Avgöra om rätt hjälpinformation finns och är tillgänglig för 
användaren vid rätt tillfällen. Är hjälpen ordnad så att användaren 
kan utnyttja den om det skulle behövas? 

•! Blir funktioner och information använt som det designats att 
användas? Är det tillgängligt för användaren? Är de grafiska 
förståeligt? Är det läsbart? Är terminologin som används tydlig 
för användare? Behövs mer tydlig förklaring någonstans? 

•! Vart har deltagare fortfarande frågor och vad är deras frågor?  
 
Testgrupper 
 
Pilottestgrupp 
Syftet med pilottester var att kontrollera testets upplägg och manus för att kunna 
modifiera det till att ge så rättvisa testresultat som möjligt från testerna. Dessa 
spelar en viktig roll även för att se till att de områden som är syftet att testa är de 
som i verkligheten testas. Det ställdes knappt några krav på pilottestdeltagares 
egenskaper eller tidigare erfarenheter. Det viktigaste var att de skulle vara 
lättillgängliga för att spara tid i projektet. Tre lättillgängliga pilottestdeltagare 
rekryterade designteamet vilket de ansågs räcka för att ge tillräckligt med underlag 
till att utveckla ett bra testupplägg. 
 
Två användargrupper ansågs lämpligt för att uppnå målen med testet. Fem 
testpersoner i varje användargrupp rekommenderar Nielsen inför de flesta 
användbarhetstester [33]. 
 
Testgrupp 1, dagens bildstödsanvändare.  
Syftet med att testa med dagens användare av bildstod.se var att kunna utvärdera 
förändringarna vi gjort utifrån deras perspektiv. Det gav större möjlighet till att 
kunna jämföra upplevelse av dagens bildstod.se med den version som jobbats fram 
i den här fasen av projektet. Ett syfte med att testa på denna användargrupp var 
även att undersöka värdet av produktens funktioner för dessa användare. 
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Testgrupp 2, förstagångsanvändare av webbsidan. 
Syftet med att testa med personer som inte tidigare använt bildstod.se är att 
undersöka hur lätt eller svårt det är att lära sig använda prototypen som tagits fram 
utan att man har erfarenhet av bildstödsframtagning i bildstod.se sedan tidigare. 
Med dessa testades alltså framför allt interaktionen med systemet och inte lika 
mycket värdet av funktionerna. Testdeltagarna i denna gruppen har olika 
yrkeskategorier, ålder och nivå av datorvana för att kunna identifiera 
problemområden som de olika användarna eventuellt kan ha.  
 
Testupplägg 
Ett manus skapades parallellt med att en uppgiftslista togs fram (se Appendix C) . 
Uppgiftslistan bestod av uppgifter tillhörande olika funktionsområden hos 
webbtjänsten. Manuset togs fram för att se till att testpersonerna fick uppgifter 
som gjorde att de utforskade och tog sig igenom alla funktioner som designteamet 
ville testa. Testdeltagarna ombads lösa uppgifter med viss ledning från en 
moderator som hade ett manus att följa. Därmed minskade risken för att de får 
olika testförutsättningar som kan resultera i missvisande resultat. Dessutom 
minskade risken för att glömma något som utvecklingsteamet planerat att testa. 
 
Manussammanfattning: 

•! Gav deltagaren information om projektet, bakgrunden till det och syfte 
med testet. 

•! Utförande av testet med begränsad ledning av testmoderator. 
•! Uppmuntrade testdeltagaren att prata allmänt om upplevelsen av testet. 
•! Fylla i utvärdering. 

 
Testerna med deltagarna i testgrupp 1 utfördes på arbetstid där de avsatt en 
specifik tid, 30 min, till att ställa upp i testet. Testdeltagarna gavs möjlighet att 
fylla i utvärderingar på egen hand efter testsessionen på grund av 
tidsbegränsningen. Då fick de även med länken till prototypen som de kunde 
utforska själva. 
 
Testerna med deltagarna i testgrupp 2 utfördes i testdeltagarnas hemmiljö i den 
utsträckning det var möjligt. På grund av omständigheter som gjorde det svårt i ett 
av fallen utfördes det testet i offentlig miljö men avsides för att störas så lite som 
möjligt av omgivningen. Testerna för denna testgrupp delades upp mellan 
medlemmarna i designteamet, liksom pilottesterna. Alltså leddes varje test av en 
testmoderator som då även fick sköta rollen som observatör på bästa sätt. 
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Fallstudie är en metod som Nielsen rekommenderar att använda för att effektiv 
kunna dokumentera resultaten av ett användbarhetstest [31]. Metoden innebär att 
uppgiftslistan, som tagits fram parallellt med testmanuset, användes som en 
kontroll-lista för varje test som utfördes. För varje uppgift och testdeltagare 
markeras om personen klarar den (Ja), nästan klarade den (Delvis) och inte klarade 
den (Nej). Ett utdrag ur uppgiftslistan ses i tabell 6 (se hela i Appendix D). 
 
Tabell 6 Utdrag ur  uppgiftslistan 

  Ja/Delvis/Nej Kommentarer 

Registrering/logga in 

Fyller i (säger högt) fälten 
korrekt   
Förstår att han/hon är inloggad   
Upptäcker att han/hon bör 
komplettera profiluppgifter   

Ändrar profiluppgifter 

Vill fylla i sina uppgifter, 
han/hon förstår vikten av det   
Fyller i (säger högt) fälten 
korrekt   

Fliknavigering 

Upptäcker flikarna   
Använder dem som stöd för att 
få information om något   
Använder dem för att hitta 
kontaktuppgifter   

Välja mall 

Utforskar vägledning   
Utforskar rullgardinerna   
Förstår hur frågorna i 
vägledning ska besvaras   
Trycker på någon av knapparna 
på vägledningsresultatsidan för 
att gå vidare   
Förstår att relaterade bildstöd 
kan användas   
Väljer en mall   
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Utvärderingsformulär 
Ett utvärderingsformulär för vardera testgrupp arbetades fram. Frågorna i 
formulären är utformade utifrån syftena med att testa med de olika testgrupperna. 
Fokus i dem är att försöka ta reda på sådant som är svårt att bedöma utifrån att 
observera testsessionerna [30]. Utvärderingsformulären kommer att till största del 
räknas till den subjektiva delen av testresultaten. I samband med att testdeltagarna 
fyller i utvärderingen får de även fylla i ett antal frågor som definierar dem som 
testdeltagare. 
 
Utvärderingsformuläret för testgrupp 1 fokuserade på att ställa utredande frågor 
kring hur testdeltagarna upplevde de olika funktionerna i jämförelse med dagens 
bildstod.se och hur de kunde koppla de till deras verksamhets arbete med 
webbtjänsten. Därmed var det viktigt att veta ungefär vilken grad av kunskap 
användarna hade sedan tidigare med avseende på bildstödsanvändning och vad 
gäller användning av webbtjänsten bildstod.se.  
 
Utvärderingsformuläret för testgrupp 2 fokuserade mer på att ställa utredande 
frågor om hur intuitivt och lätt att lära systemet upplevdes av användarna, som inte 
hade någon tidigare erfarenheter av användning av bildstod.se. Det gjorde det mer 
viktigt att ställa frågor som avslöjar vilken grad av datorerfarenhet de ansåg sig ha 
och vilka aktiviteter som de brukar ägna sig åt vid datorn. 
 
Testmiljö, utrustning och logistik 
För testgrupp 1 utfördes samtliga tester på testdeltagarnas arbetsplats med en 
testdeltagare åt gången. Miljön testet utfördes i var ett tyst rum med endast 
testledare och testdeltagare i rummet under sessionen. För testgrupp 2 utfördes 
testerna vid en lugn plats i testdeltagarnas hemmiljö. 
 
Den utrustning som användes var en bärbar dator, Macbook Pro, modell från år 
2015, som testdeltagarna använde för att utföra uppgifterna, applikationen 
Quicktime för att spela in skärm och ljud samt ännu en bärbar dator som 
observatören använde för att föra anteckningar och resultat i kontrollistan. 
 
Moderator 
För samtliga tester hade en av testledarna rollen som moderator. Detta innebar att 
läsa/säga innehållet i manuset och se till att testdeltagarna förstår vad som sägs. 
Moderatorn leder testdeltagarna genom testet genom att försöka endast hålla sig 
till manus och inte “hjälpa till” för mycket när testdeltagare kör fast. Endast när de 
kör fast på grund av prototyp-begränsningar ger moderatorn den hjälp som behövs 
för att testdeltagaren ska kunna fortsätta försöka lösa uppgiften. En viktig del i att 
vara moderator är att försöka få testdeltagarna att känna sig bekväma och förstå att 
det inte är dem som testas utan produkten och dess användbarhet [30]. 
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Observatör 
Observatör fanns endast vid tester med testgrupp 1. Denna personens uppgift var 
att vara tyst och verka osynlig för testdeltagaren. Observatören höll sig i 
bakgrunden och i uppgifterna för rollen ingick att anteckna intressanta 
reaktioner/kommentarer och kontrollera hur personen klarade uppgifterna [30]. 
 
Framgångsvärde 
Framgångsvärde definierades här som antal procent uppgifter som användare 
lyckas genomföra. Det bygger på resultaten från fallstudien med viss viktning. Det 
är ett grovt sätt att mäta användbarhet eftersom det inte säger något om varför 
användare misslyckas/lyckas med en uppgift. Inte heller säger det något om hur 
väl de genomför uppgifterna. I beräkningarna görs vissa antaganden som leder till 
tveksam tillförlitlighet när det gäller att analysera ett par procentenheters skillnad i 
jämförelse av framgångsvärden. Det är ändå användbar statistik som tydligt och 
generellt kan förmedla användbarheten hos produkten. Att användare lyckas nå 
sina mål med att använda produkten är trots allt hela grunden till användbarhet. 
Dessutom är data till att beräkna framgångsvärde enkel att samla in [31]. 
 
Värdena beräknas enligt följande: 
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Antal Ja: För en vald grupp av testdeltagare och ett urval av uppgifter, antal 
genomföranden av uppgifter som bedömts som lyckade. 
Antal Delvis: För en vald grupp av testdeltagare och ett urval av uppgifter, antal 
genomföranden av uppgifter som bedömts som delvis lyckade. 
Antal Testdeltagare: Antal testdeltagare i gruppen som framgångsvärdet beräknas 
för. 
Antal uppgifter: Antal uppgifter i den valda grupp som framgångsvärdet beräknas 
för. 
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4!Resultat 

Detta kapitel presenterar resultaten från varje fas i metod och genomförande. Sist 
finns ett stycke som sammanfattar resultaten från de slutliga testerna av HiFi-
prototypen.  

4.1! Användarstudie 

!Del 1 Initial användarstudie 

Kommunicera med bildstöd  
Användarstudien gav designteamet en mer tydlig bild över hur kommunikation 
med hjälp av bildstöd kan se ut i olika situationer i sjukvården. Bara kreativiteten 
begränsar egentligen hur bildstöd kan användas. Lösa bilder, knippor och kartor 
används ofta för att kunna kommunicera kring vissa ämnen och ge patienten större 
möjlighet till att uttrycka sig och göra val i situationer. Scheman eller bilder med 
text används ofta i syfte att förbereda eller informera om en viss sekvens av 
händelser. Sjukvårdspersonal kan exempelvis ha en knippa eller karta i fickan att 
ta fram när de upplever att situationen kräver bildstöd i kommunikationen. Nedan 
följer fler exempel på olika metoder för hur bildstöd används med barn i sjukvård 
och tandvård. 
 
Bildstöd används av en del verksamheter till t.ex. kallelser. Kallelse är den 
information som skickas ut till patienten innan besöket med information om deras 
vårdbesök. Med hjälp av passande, beskrivande bilder skapas ett bildstöd utifrån 
bild och text-mallen över besökets ingående aktiviteter. Bredvid bilderna står en 
enkel text som, kortfattat och tydligt, beskriver aktiviteten. Detta beskrivs även i 
ett nummer av barnbladet [34]. 
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Bildstöd används även som bildschema med löstagbara bilder i en bok, vilket kan 
användas som komplement till kallelser. Vårdpersonalen informerar i tal, gester 
och genom att peka på de tillhörande bilderna i boken, som sitter i den ordning 
som vårdpersonalen avser ge informationen. Barnet får möjlighet att peka och visa 
uttryck för det som vårdpersonalen informerar om. Efter avklarad aktivitet har 
barnet möjlighet att plocka bort den tillhörande bilden och lägga i plastfickan som 
sitter längst bak i boken. 
 
Bildschema i form av avdelningstavlor används exempelvis på en 
barnvårdsavdelning i Västra Götalandsregionen. Det är en magnetisk tavla med en 
ordnad matris där raderna anger tid och kolumn anger veckodag. Angivet på tavlan 
finns dagens alla måltider som går att flytta, plocka bort eller lägga till, beroende 
på hur patienten intar sina måltider. Då en patient läggs in på rummet startas tavlan 
upp av den ansvariga sjuksköterskan. Det innebär att de aktiviteter, som 
sjuksköterskan ska informera barnet och föräldrar om, placeras ut i schemat i form 
av beskrivande bilder samtidigt som sköterskan förklarar vad varje bild innebär. 
Vid varje rond uppdateras tavlan. Föräldrar, barn och personal har på så sätt en 
ständig överblick över vad som ska hända. 
 
På avdelning för habilitering hjälper personal patienter att börja använda bildstöd 
genom att introducera olika metoder som de kan använda sig av. Metoderna 
innebär ofta att skapa struktur för patienten. Bildstöd i from av bildscheman och 
kartor, antingen som digitalt eller som utskrivet på papper används bland annat i 
detta syfte. Även lösa bilder som går att placera ut och fästa på t.ex. en “matta”, 
affisch eller i en bok används. 
 
Affinitetsdiagram 
Baserat på rå-data från intervjuer och observationer resulterade 
affinitetsdiagrammet (strukturering av data) i ett antal kategorier med tillhörande 
data (se all rådata i Appendix E). Dessa kategorier blev följande. 
 

•! Effekter av nya patientlagen - Denna kategori beskriver effekter, som de 
tillfrågade användarna uttryckt, av att den nya patientlagen trädde i kraft 
år 2015. 

•! Implementering av bildstödsanvändning - Denna kategori beskriver sådant 
som användarna uttryckt är kopplat till att implementera användning av 
bildstöd i sjukvården. 

•! Situationer i användning av bildstöd - Denna kategori innehåller saker 
kopplat till de situationer som bildstöd används. 

•! Positiva effekter - Denna kategori innehåller sådant som identifierats som 
positiva konsekvenser eller effekter av att bildstöd används med barn i 
vården.  

•! Positiva reflektioner - Denna kategori innehåller positiva reflektioner till 
bildstödsanvändning med barn i vården. 
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•! Förbättringar i användningen av bildstöd/bildstod.se - Denna kategori 
samlar sådant som identifierats som förbättringsmöjligheter i användning 
av bildstöd. 

•! Möjligheter och idéer - Denna kategori samlar allt som uppfattas som tips, 
möjligheter och idéer till projektet. 

•! Att ge och ta emot information - Denna kategori innehåller allt kopplat till 
hur information tas emot, uppfattas och förmedlas. 

 
Vid intervjuerna med sjukvårdspersonal framkom det att folk trycker mer på sina 
rättigheter på grund av den nya patientlagen, 2015, och att intresset för 
bildstödsanvändning har ökat. Avdelningspersonal som intervjuades menade att 
det är viktigt att få med sig ledningen för att kunna implementera bildstöd på en 
avdelning. Det kan också vara lättare att få nyanställda att använda det. I vården är 
det viktigt att patienten blir tilltalad och känner sig trygg i situationen. Det kan 
ibland vara svårt att veta hur mycket patienten förstår om man inte har ett 
återkopplingssystem, t.ex. bildstöd. Föräldrar är inte alltid positiva till bildstöd och 
till att förbereda sina barn och sjukvårdspersonalen har inte tid att förklara varför 
de tycker det är så bra med bildstöd. Det är viktigt att trycka på att alla barn kan ha 
nytta av det i olika situationer. Personalen uttrycker att barnens oro har minskat 
vid användning av bildstöd och de påminner ibland personalen om vad som ska 
hända härnäst. Barnet blir på så vis mer delaktig i sin vårdsituation och besöken 
går smidigare.  
 
Det finns en del saker som kan förbättras inom bildstödsanvändningen. Det visar 
sig motigt på grund av tidsbrist, personalbrist och kunskapsbrist. Något som var 
svårt var att veta vart man ska börja när man skapar ett bildstöd, vilken mall man 
ska använda sig av. Man går ofta direkt till bildstod.se och missar 
bakgrundsinformationen på KomHITs hemsida. Det finns heller ingen koppling 
till komHITs hemsida från bildstod.se. Funktionerna på bildstod.se känns 
begränsande t.ex. finns inte möjlighet att välja antal bilder per sida i schema-och 
bild och text-mallen eller ändra mall på nya sidor i utformandet av bildstödet. 
Många skapar ofta nya bildstöd istället för att söka bland färdiga bildstöd på grund 
av att det finns så många sökresultat och begränsat sätt att filtrera sin sökning. 
Egna bilder laddas ofta upp då det är svårt att hitta passande bilder på hemsidan. 
Detta på grund av att sjuksköterskor och logopeder ibland har olika syn på vad 
som är en lämplig bild. 
 
Inom kategorin möjligheter och idéer framkom att en guide till hur man skapar 
och använder sitt bildstöd hade varit uppskattat. Att på något sätt kunna mata in 
vad man vet och få ut en färdig karta och samtidigt se vem som skapat den hade 
varit en bra idé. 
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Resultaten från affinitetsdiagrammet överraskade på det sätt att många av de 
behov som identifierades kunde kopplas till framtagning av bildstöd via 
bildstod.se. Designteamet fick insikt om vikten av att få med sig ledningen för att 
implementera bildstöd. Detta tillsammans med bland annat det växande intresset 
för bildstödsanvändning gav ett nytt perspektiv till projektet. Det verkade finnas 
behov, av sjukvårdspersonal, av att känna sig mer trygg i att kommunicera med 
bildstöd. Dock ansåg inte designteamet längre att ge användaren stöd i form av 
interaktiv övning i bildstödskommunikation skulle uppfylla de viktiga 
identifierade behoven på ett genomslående sätt. Under intervjuerna tog de 
intervjuade självmant ofta upp förslag och önskemål på förbättringar av 
bildstödsverktyget bildstod.se. Ännu en viktig upptäckt som gjordes är att flera 
bildstödsanvändare når bildstod.se på andra sätt än via KomHITs webbtjänst. Det 
gör att de användarna missar all information kring bildstödsanvändning som 
eventuellt skulle underlätta deras väg till att nå sitt bildstödsmaterial.  
 
Användarstudie del 1 gav en överblick över vilka behoven är, inom området 
bildstödsanvändning i sjukvården. Detta ledde in på en ny angreppspunkt och 
fokus i projektet, att vidareutveckla bildstod.se. Många är väldigt positivt inställda 
till att använda bildstöd men man vill vara säker på att det lönar sig, tidsmässigt, 
då tid är en bristvara inom sjukvården. Genom att vidareutveckla bildstod.se ur ett 
användarcentrerat perspektiv förväntas det bli lättare att skapa bildstöd anpassat 
till rätt kommunikationssituation. Efter konsultation med Humblebee och DART 
blev den nya inriktningen i examensarbetet att göra en användarcentrerad förstudie 
till vidareutveckling av bildstödsverktyget bildstod.se.  

!Del 2 Användarstudie med ny inriktning 

Användarstudien del 2 resulterade i en heuristisk utvärdering med Nielsens 
tumregler (se 3.6.2) där problem kopplade till användning av dagens bildstod.se 
med tillhörande tumregel betygsattes av designteamet. Betygen visar tydligt 
resultatet av diskussioner, hur designteamet värderat och tagit beslut om vilka 
problem som borde få mer eller mindre fokus inför konceptgenereringen.  
 
0 Jag håller inte med om att detta är ett problem över huvud taget 
1 Kosmetiskt problem - behöver inte åtgärdas om det inte finns tid över 
2 Mindre problem - att åtgärda det bör ges låg prioritet 
3 Större problem - viktigt att åtgärda, bör ges hög prioritet 
4 Katastrof - nödvändigt att åtgärda 
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Tabell 7 Utvärdering av bildstod.se med Nielsens tumregler 

Problem 
Tillhörande 
tumregel 

Betyg 
(dagens) 

För mycket text på första sidan, vill bara ha relevant info och 
överblick över infon som ges 1 2 
Ska jag skapa nytt eller söka? 2 viktiga huvudfunktioner men 
verkar ha helt olika hierarkisk betydelse, olika tydlighet i 
funktionerna, inte enhetligt 1,4,7 3 
Att söka via kategorierna, otillräckligt synlig funktion och 
felaktig info om innehåll (antal bildstöd) 1 4 
Oordning bland egna bildstöd går inte att själv styra upp i 
systemet, användare sparar hellre ner till sin egen dator och 
ordnar i mappar där 1, 3 3 
Information, beskrivning av Dina senaste bildstöd irrelevant. 1  
Då man filtrerar sina sökresultat efter kategorier och taggar 
förstår användaren sällan att något faktiskt händer med 
sökresultatet 5 4 
Begränsande filtreringsalternativ för sökresultat, endast ett kan 
fyllas i t.ex. Innebörden av taggar är inte heller helt tydlig 
(Begränsad filtrering) 2, 4 4 
För många taggar att leta sig igenom inom en vald kategori, 
ger användaren en känsla av uppgivenhet i att hitta det den 
söker efter 7, 1,4 4 
Ofta för många sökresultat och enda sättet att veta ifall det 
man söker efter finns är att skrolla- användaren känner sig 
uppgiven igen 1, 3,4 4 
Beskrivning av sökresultat ofta otillräcklig, inte enhetlig 1,2,4 4 
Vid förhandsgranskning så syns inte krysset då man skrollar 
ner, användaren tror att enda sättet att komma ur är att trycka 
sig tillbaka via tillbaka knapparna. Men då går man tillbaka 
från underliggande sidan vilket man inte märker förrän man 
lyckats kryssa ner förhandsgranskning 5, 6,7 1 
Alla mallar syns inte helt då man skapar. Resulterar i fler sidor 
än nödvändigt och tomma rutor i delar av bildstödet. 
Användaren trycker inte på göm sidor krysset 4,5,6,9 3 
Lägga till nya sidor är för många otydligt 1,5,6,7 3 
Påhittighet krävs (och tålamod) för att hitta bilder 2,4,7 2 
Vissa användare tror att arbetet försvinner (i skapa 
bildstödfunktionen) om man klickar på "fel" knapp. Förstår 
inte att det sparas automatiskt 1, 5, 6,8,9 3 
Olika format på egna bilder och systembilder 4 1 
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Användaren kanske inte vet om man ska använda karta, knippa 
eller schema och det finns inget sätt att ta reda på info om 
dessa på hemsidan 5 3 
Hur man går vidare och avslutar/sparar i skapandet av nya 
bildstöd är otydligt 5 3 
Hur man kommer tillbaka till hem-sidan är otydligt 5, 6,7 2 
 
Användarprofiler 
Nedan presenteras de användarprofiler som designteamet ansåg täcker in de 
viktiga aspekter att utgå från i designprocessen. Dessa är designteamets tolkningar 
utifrån den initiala användarstudien. 
 
Föräldrar 
Dessa kan vara föräldrar till barn med funktionsnedsättning som leder till 
kommunikationssvårigheter. Därför är de i behov av att kunna skapa egna bildstöd 
för att kommunicera i vardagen. Att skapa och anpassa lämpliga bildstöd ingår 
som rutin för en del. Det kan även vara föräldrar till barn utan 
funktionsnedsättning men som för vissa specifika situationer, någon gång ibland, 
är i behov av bildstödsmaterial. Exempelvis då de vill förbereda sitt barn inför ett 
besök på sjukhuset för att ta blodprov. De blir tipsade om bildstödsverktyget 
bildstod.se från personal inom barnsjukvård och habilitering eller av andra, 
befintliga användare av verktyget. Begränsningar för den teknik som bildstöd 
används med varierar för användarna. Med teknik menas här till exempel 
pappersteknologi (utskrivna bildkartor, bildscheman m.m.), datorer, i-pad och 
smartphones. 
 
Vårdpersonal 
En del sjukvårdspersonal jobbar aktivt med bildstöd i vardagen och att hitta nya 
metoder till att använda det på deras vårdenheter medan andra mindre aktivt eller 
ännu inte alls. På vissa sjukhus, inom exempelvis barnsjukvård, där det införts som 
krav från ledningen att arbeta med bildstöd, använder sjukvårdspersonal det mer 
frekvent. Det uttrycks vara svårare för de som arbetat länge att börja använda 
bildstöd i kommunikationssyfte i jämförelse med de nyanställda på dessa enheter. 
De arbetar ofta i en tidspressad miljö. I sjukvårdspersonalens arbete är det 
nödvändigt att effektivt kunna informera sina patienter, ta beslut och göra 
avvägningar utifrån patienters behov. Aktiviteter som utförs tillsammans med 
patienter är i många fall rutin för personalen och de har en god överblick över 
händelseförloppen för dessa aktiviteter, vilket patienten inte alltid har. 
Patientlagen, som trädde i kraft 2015, ställer högre krav på välfungerande 
kommunikation med patienterna vilket påverkar sjukvårdspersonals arbete för att 
uppfylla de krav lagen innebär. De som använder bildstod.se på sina enheter idag 
använder en del av planeringstiden till att skapa bildstödjande material. 
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4.2!Funktionsanalys 

Mätbara användbarhetsmål formades efter de behov som framkommit: 
•! Användaren ska kunna ta fram ett bildstöd anpassat för den avsedda 

kommunikationssituationen. 
•! Så många som möjligt ska kunna använda bildstod.se 
•! Användaren ska fritt kunna välja utformning på bildstödet 
•! Användaren ska snabbt förstå hur bildstod.se ska användas 
•! Användaren ska snabbt kunna skapa sitt bildstödsmaterial 
•! Användaren ska erbjudas stöd/vägledning i att skapa sitt bildstödsmaterial 
•! Användaren ska uppleva systemet intuitivt 
•! Användaren ska kunna skapa sitt bildstöd utifrån en mental bild 
•! Användaren ska kunna definiera sitt bildstöd 
•! Publika bildstöd ska ge användare värdefull information 
•! Användaren ska kunna hitta och använda andras skapade bildstöd 
•! Användaren ska kunna anpassa andras skapade bildstöd efter eget behov 
•! Användaren ska erbjudas olika sätt att hantera färdiga bildstöd 
•! Användare av kom-hit.se ska känna igen sig på bildstod.se 

 
Olika utvecklingsområden definierades för att förenkla konceptgenereringen. 
Dessa områden är följande: 

•! Vägledning i skapandet 
•! Söka bilder 
•! Hantering av sparade bildstöd 
•! Hantering av andras bildstöd 
•! Profil 
•! Skapa bildstöd  
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4.3!Konceptfas 1 

!Konceptgenerering 

Tabell 8 Scenarier till konceptgenerering 
Scenarier prioritet 1 Under-scenarier till prioritet 1 
1. Att skapa ett helt nytt 
bildstöd 

- Helt ny användare 
- Användaren har använt bildstod.se tidigare 
- Välja typ, vägledning el. ej? 
- Välja bilder 
- Definiera sitt bildstöd 
- Spara/Avsluta 

2. Överblicka dina egna 
bildstöd 

- Kategorisering 
- Mappar 
- Hantering av alla egna bildstöd 

3. Överblicka/använda andras 
bildstöd  

- Förstagångs- användare 
- Erfaren användare 
- Se omdöme/betyg för specifikt bildstöd 
- Få tips om användningssätt för specifikt bildstöd 
- Bildstöd visas enligt relevant kategorisering för 
användaren 
- Spara och skapa egen kategorisering av färdiga 
bildstöd 
- Ändra i färdiga bildstöd 

4. Första gången man besöker 
bildstod.se  

- Användare som avser logga in med personligt konto 
- Användare som avser logga in med annans/delat konto 
(t.ex. tillhörande en verksamhet) 

 
I figur 10-13 beskriver den konceptuella designen som designteamet utvecklade 
som ett första steg i konceptfas 1. Figur 10 behandlar skapandet av nya bildstöd, 
figur 11 att överblicka sina egna bildstöd, figur 12 att söka bland färdiga bildstöd 
och figur 13 registrering på bildstod.se.  
 
Aktivitet/beslutsdiagrammen visar övergripande vilken aktivitet användaren utför 
och vilka beslut han/hon står inför mellan varje aktivitet. Koncept genererades 
med hjälp av stöd från frågorna i figur 9 till varje aktivitet eller beslut. 
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Figur 9 Förklaring av aktivitets/beslutsdiagram 
 

 
Figur 10 Diagram för uppgiften "Skapa nytt bildstöd " 
 

 
Figur 11 Diagram för uppgiften "Mina bildstöd" 
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Figur 12 Diagram för uppgiften "Sök" 
 

 
Figur 13 Diagram för uppgiften "Registrera mig" 
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!Prototyp LoFi 1 

Figur 14 beskriver hur skapandet av ett nytt bildstöd kan gå till i prototypen (se 
hela prototypen i Appendix F). 
 

 
Figur 14 Prototyp LoFi 1 
 

!Test och utvärdering LoFi 1 

Utvärdering  workshop A 
Denna workshop gav mycket värdefull input från användare. Generellt tyckte alla 
deltagare att pappersprototypen hade en logisk uppbyggnad och var tydlig. 
Möjligheten att se sina sparade bildstöd i mappsystem, precis som i en dators 
filsystem, fungerade bra. Tanken med vägledning i form av frågor som leder fram 
till förslag på vilken typ av bildstöd man ska använda, förslag på bilder och färdiga 
bildstöd var väldigt uppskattat. Nya förslag på hur t.ex. “sidor” ska hanteras 
framkom och möjligheten att välja layout mer fritt på sina nya sidor önskas. Alla 
nya förslag och önskemål tas med in i nästa iteration av konceptgenerering. 
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Utvärdering  workshop B�
Nya problem som användare kan uppleva med bildstod.se identifierades i denna 
workshop. Dessutom bekräftade resultaten många av de tidigare identifierade 
problem. Workshopen resulterade även i flera intressanta lösningsförslag som 
utvecklingsteamet var beredda att utforska i nästa designiteration. I diskussioner 
kring hur deltagarna själva helst vill söka efter något på en hemsida framgick att 
de flesta vill kunna filtrera sin sökning på något sätt och inte endast ha möjligheten 
att söka fritt. Att ställa ledande frågor var också ett förslag som kom fram i 
diskussion kring sökfunktionen. Ett annat område som diskuterades var att 
användaren har en egen profil som kopplas till bildstöden de skapar och blir tipsad 
om. Flikarna, kategori-sök och att användaren kunde erbjudas förslag på passande 
bildstöd i pappersprototypen var alla funktioner som deltagargruppen 
kommenterade positivt på.  

4.4!Konceptfas 2 

!Vidareutveckling av koncept 

Den gemensamma strukturen som togs fram efter konceptfas 1 presenteras i figur 
15-26 med förklaringar/motiveringar till varje bildskärm. 
 
Bild 1: 
 Rullande bilder 

•! Inspirera till att 
användaren ska 
vilja registrera sig 

•! Beskrivande av vad 
bildstod.se kan 
erbjuda 

 Flikarna 
•! Endast erbjuda 

användarna 
relevant info om 
personen i fråga är 
intresserad av den 

 
Figur 15 Första-sida 
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Bild 2: 

•! Snabb registrering 
men en extra fråga 
som ger systemet 
info om vem 
användaren 
är/verksamhet den 
tillhör 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: 

•! 3 huvudfunktioner 
i vänstra fältet, 
tydliga och 
likvärdiga knappar 

•! Inspiration 
•! Min profil, kunna 

ändra 
profiluppgifter. 
Motverka oseriösa 
bildstödsskapare, 
balansgång mellan 
anonymitet och 
integritet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 Registrering 

Figur 17 Hem-skärm 
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Bild 4: 
•! Utbyte av flikar. 

Tydligt visa stegen i 
den huvudfunktion 
användaren väljer: Vart 
är jag? Vad har jag 
gjort? Vad har jag 
framför mig? När är jag 
färdig? 

•! Info om de olika 
mallarna, användaren 
vet inte alltid vad de 
innebär 

•! Vägledning i val av 
mall 

 
Bild 5: 

•! Ge användaren stöd i 
att välja mall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6: 

•! Ge användaren stöd 
i att välja mall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18  Skapa nytt bildstöd 

Figur 19 Vägledning 

Figur 20 Förslag via vägledningen 
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Bild 7:  
•! Sidvisning, endast 

horisontellt för att 
synliggöra hela 
bildstödet, som en 
browser 

•! Välja bild genom att 
klicka på bilden, mer 
intuitivt har det visat 
sig 

•! Alternativ: Endast 
valbara alternativ, 
inte obligatoriska  

 
 
 
Bild 8: 

•! Underlättar bild-sök, 
liknar Googles 
bildsökresultat då de 
relaterade 
bildsökningar dyker 
upp högst upp 

 
 
 
 
 
 
 
Bild 9: 

•! Här ska info vara 
relaterad till vad man 
söker på då man letar 
efter färdiga bildstöd: 
definiering av 
bildstöden 

 
 
 
 

Figur 21 Utforma bildstöd 

Figur 22 Välj bild 

Figur 23 Beskriv och spara bildstöd 
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Bild 10: 
•! Sammanfattning av 

bildstödet, 
presenteras precis 
som i andra 
sparade bildstöd, 
igenkänning 

 
 
 
 
 
 
 
Bild 11:  

•! Visa mer relaterade 
sökresultat, och 
tydlig överblick 
över sin sökning 
och sökresultaten. 
Visa endast den 
mest relaterade 
beskrivningsinfon 

 
 
 
 
 
Bild 12: 

•! Mappar, överblick 
över mappar/ 
undermappar 
viktigt. Struktur 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24 Sammanfattning av skapat bildstöd 

Figur 25 Sökresultat 

Figur 26 Mina bildstöd 
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De områden som designteamet valde att fokusera på, utifrån den gemensamma 
strukturen, var: 

•! Vägledningen (bild 5 och 6) 
Syftet med vägledning var att erbjuda förstagångsanvändare/användare hjälp i hur 
bildstod.se fungerar och hur man skapar ett bildstöd anpassat till rätt 
kommunikationssituation. 

•! Utveckling av beskrivningen (bild 9) 
Syftet med beskrivningen var att göra bildstöd sökbara efter vad de behandlar och 
i vilken kommunikationssituation bildstödet avsågs användas i.  

•! Utvecklad sökfunktion, färdiga bildstöd (bild 11) 
Syftat med sökfunktionen var att kunna hitta och använda färdiga bildstöd som 
andra användare redan skapat avsedda för en specifik kommunikationssituation.  

•! Profil (bild 3) 
Syftet med profilen var när man söker efter färdiga bildstöd ska man kunna se 
vilken profil som har skapat den för att kunna hitta ett bildstöd som är mer 
anpassat till rätt kommunikationssituation. Användaren känner sig ansvarig för det 
som man skapar på bildstod.se, man ska kunna stå för vad man har skapat. 
 
Ett sätt att delvis uppfylla dessa fokuspunkter kan vara att informationen som 
definierar sökningen är densamma som man anger i vägledning, beskrivning och 
profil. Om alla dessa hänger samman förväntas systemet kunna underlätta för 
användaren att hitta bildstöd anpassat till rätt kommunikationssituation. Nedan 
finns listat vilka element som bör ingå i varje fokuspunkt för att designteamet 
utifrån detta ska kunna sätta ihop en gemensam prototyp, LoFi 2.  
 
Sökfunktioner 

•! Sökruta (profil/namn, verksamhet, taggar) 
•! Avancerat sök 

•! Kategori 
•! Syfte 
•! Situation 
•! Kommunikationspartner 
•! Bildstödsskapare 
•! Bildstödstyp 

 
Hur sorteras sökresultat? 

•! Flest nerladdningar 
•! Senast skapat 
•! Senast nerladdat 
•! Titel A-Ö 
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Hur visas sökresultat? 
•! Titel och typ 
•! Skapare och datum 
•! Antal och senaste nerladdningar 
•! Kategori/syfte/situation/partner/ 
•! Pil ner med mer info (beskrivning) och val (ladda ner, mall, spara i mapp, 

dela) 
 
Vägledning 

•! Kategori 
•! Syfte 
•! Situation 
•! Kommunikationspartner 

 
Beskrivning 

•! Publikt eller privat? 
•! Titel 
•! Kategori 
•! Syfte 
•! Situation 
•! Kommunikationspartner 
•! Beskrivning 
•! Spara i mapp 

 
Profil 

•! Namn, e-mail (synligt eller ej, användarnamn) 
•! Roll som bildstödsanvändare 
•! Privat/Yrke/Båda? 
•! Arbetsplats 
•! Jobbtitel 
•! Beskrivning om dig själv 
•! Lösenord 
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Utöver dessa fokuspunkter finns ett antal andra punkter att uppfylla: 
•! Relevant info på förstasidorna (bild 1-3) 

Syftet med denna punkt var att användaren ska kunna välja vilken info man vill ha 
eller behöver. 

•! Inspiration på förstasidor (bild 1-3) 
Syftet med inspiration på förstasidorna var att användaren ska inspireras till att 
registrera sig och börja använda bildstöd. 

•! Mina sparade (bild 12) 
Syftet med mina sparade var att användaren ska enkelt kunna överblicka vad man 
tidigare har skapat och hitta bland sina egna bildstöd för liknande 
kommunikationssituationer. 

•! Utveckling av själva skapandet (stegvis, sidor, söka bilder) (bild 4, 7 och 
8) 

Syftet med utveckling av skapandet var att det ska gå smidigare i själva skapandet 
av sitt bildstöd och det ska bli mer intuitivt att använda verktyget. 
 
Figur 27 beskriver hur responsiv design har tagits hänsyn till i designkoncepten. 
Bilden till höger visar en skärms utseende då webbtjänsten besöks från exempelvis 
en dator med upplösning 1280x800. De olika områdena eller elementen har 
definierats med olika färg och en siffra. Skärmexemplet är från den 
pappersprototyp som blev resultat av vidareutvecklingen efter iteration 1. I bilden 
till vänster visas hur de olika elementen sedan placeras i förhållande till varandra 
vid en viss brytpunkt. Brytpunkten är det kritiska horisontella breddmått som 
avgör när flödet i användargränssnittet förändras [32]. Denna har inte definierats 
men är tänkt att ha samma värde som de mest använda smartphones har. 
Dimensionerna för element 2 är tänkt att ha samma proportioner som en vanlig 
smartphone men exakta mått har inte definierats. Alla element till höger om 
element 2 faller ner och lägger sig sedan på rad, vertikalt, undertill enligt bilden 
vid den specificerade brytpunkten. 
 

 
Figur 27 Responsiv design [31] 
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!Prototyp LoFi 2 

Utifrån fokuspunkterna och vilka element dessa bör innehålla togs en ny prototyp 
fram. I figur 28 och 29 presenteras två skärmar i prototyp LoFi 2 (se hela 
prototypen i Appendix G). 
 
1.       

 
Figur 28 Förstasida LoFi 2 
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2. 

 
Figur 29 Registrering LoFi 2 

!Test och utvärdering LoFi 2 

Heuristisk utvärdering, Nielsen (1993), dagens bildstod.se och LoFi 2 prototypen.  
 
0 Jag håller inte med om att detta är ett problem över huvud taget 
1 Kosmetiskt problem - behöver inte åtgärdas om det inte finns tid över 
2 Mindre problem - att åtgärda det bör ges låg prioritet 
3 Större problem - viktigt att åtgärda, bör ges hög prioritet 
4 Katastrof - nödvändigt att åtgärda 
 
Tabell 9 Utvärdering av LoFi 2 med Nielsens tumregler jämfört med bildstod.se 

Problem 
Tillhörande 
tumregel 

Betyg 
(dagens) 

Betyg 
(LoFi 
2) 

Mycket text på förstasidan, man vill bara ha relevant 
info och överblick över vilken info som finns tillgänglig 1 2 0 
Huvudfunktionerna (skapa, söka, sparade) värderas 
olika högt och saknar enhetlighet 1,4,7 3 0 
Sökfunktion via kategorier syns dåligt och ger felaktig 
info om kategoriernas innehåll 1 4 0 
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System för att hantera och organisera sina egna sparade 
bildstöd saknas 1, 3 3 0 
Information, beskrivning av Dina senaste bildstöd 
irrelevant. 1   
Otydligt vad som händer med sökresultaten när man 
försöker filtrera 5 4 0 
Filtreringsmöjligheterna är väldigt begränsade i 
sökfunktionen 2, 4 4 0 
Tagg-systemet ger inte det stöd som förväntas 7, 1,4 4 1 
Ofta väldigt många sökresultat och scrolla-funktionen 
är enda sättet att leta sig igenom listan 1, 3,4 4 1 
Beskrivningen av sökresultaten är otillräcklig för att 
bedöma om det är ett bildstöd värt att använda. 1,2,4 4 1 
Vid förhandsgranskning så syns inte krysset då man 
skrollar ner, användaren tror att enda sättet att komma 
ur är att trycka sig tillbaka via tillbaka knapparna. Men 
då går man tillbaka från underliggande sidan vilket man 
inte märker förrän man lyckats kryssa ner 
förhandsgranskning. 5, 6,7 1 1 
Vissa mallar syns inte helt i bilden så man skapar sitt 
bildstöd, användaren vågar inte trycka bort funktionen 
sidor genom att trycka på "göm sidor" krysset 4,5,6,9 3 0 
Funktionen "lägg till ny sida" är otydlig för många 
användare 1,5,6,7 3 0 
Det är ibland svårt att hitta de bilder man föreställer sig 
i välj bild-funktionen 2,4,7 2 1 
Det är otydligt hur man går vidare från skapa bildstöd-
funktionen och användare är rädda för att trycka på fel 
knapp. Spara automatiskt-funktionen ger otydlig 
feedback. 1, 5, 6,8,9 3 0 
Olika format på egna bilder och systembilder 4 1 0 
Användaren kanske inte vet om man ska använda karta, 
knippa eller schema och det finns inget sätt att ta reda 
på info om dessa på hemsidan 5 3 1 
Hur man går vidare och avslutar/sparar i skapandet av 
nya bildstöd är otydligt 5 3 0 
Hur man kommer tillbaka till hem-sidan är otydligt 5, 6,7 2 1 
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Här presenteras några exempel på hur designteamet tagit hänsyn till 7 UD 
principerna genom utvecklingen av prototypen i konceptfas 2. Många av exemplen 
passar in under fler än en av principerna. 

Princip 1: Likvärdig användning 
Utformningen är användbar och marknadsmässig för personer med varierande 
förmågor. 

•! Att utveckla webbtjänsten till att vara tydlig, intuitiv och enkel att förstå 
för så många som möjligt har tagits hänsyn till genom utvecklingsarbetet. 
T.ex. kompletteras text ibland med symboler för att öka tillgängligheten 
för fler som kan ha svårigheter med att läsa.  

Princip 2 : Flexibilitet i användning 
Designen tillåter en stor variation av personliga preferenser och förmågor. 

•! Att webbtjänsten ska erbjuda snabb navigering för vana användare, 
vägledning och möjlighet att få information som behövs för att skapa 
bildstöd för nya användare har tagits hänsyn till. 

•! Möjligheten att sortera sina egna sparade bildstöd och även dela med 
andra finns med i konceptet och bidrar även till att uppfylla denna princip. 

•! När man lägger till ny sida i skapandet får den nya sidan samma layout 
som föregående men med möjlighet att ändra layout om man vill. 

Princip 3: Enkel och intuitiv användning�
Användningen ska vara lätt att förstå, oberoende av användarens erfarenhet, 
kunskap, språkförmåga eller nuvarande koncentrationsnivå. 

•! Tydlig navigering, där endast det som är viktigt för användaren i varje steg 
är synligt, förväntas gör det enkelt att använda sig av tjänsten. Minimalt 
antal steg för den som inte behöver vägledning förväntas gynna användare 
med varierad erfarenhet av bildstödsverktyget. Möjlighet att endast söka 
genom fri-sök ges och man behöver inte klicka i alla fälten i avancerad 
filtrering. 

Princip 4: Uppfattbar information 
Designen kommunicerar nödvändig information till användaren på ett effektivt 
sätt, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmågor. 

•! Denna princip har tagits hänsyn till bland annat genom att användaren ges 
möjlighet att välja vilken information den vill få genom att trycka upp 
informationsflikar.  
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Princip 5: Tolerans för misstag 
Designen minimerar risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller 
oavsiktliga handlingar. 

•! I konceptet ges användaren alltid möjlighet att ändra sig om man gjort 
något fel. Det finns en tillbakaknapp på alla sidor där man kan gå tillbaka 
(undantag förstasida). Denna knapp finns alltid på samma plats på 
hemsidan för att användaren snabbt ska kunna hitta den.  

•! Steg-systemet i skapandet av bildstöd gör det tydligt för användaren i 
vilket steg som det hela avslutas.  

•! I den avancerade sökfiltreringen finns en rensa knapp som rensar alla fält 
om man vill ändra dessa. 

Princip 6: Låg fysisk användning 
Designen kan användas effektivt och bekvämt med minimal uttröttning. 

•! Vana användare behöver inte välja att gå igenom stegen med vägledning 
utan det är ett tillval för de som känner att det behövs.  

•! Sökresultaten ger snabbt en överblick av vad det är för typ av bildstöd, det 
finns en pil ner som visar att det finns mer om man vill läsa eller välja 
något man vill göra med bildstödet. Det finns också möjlighet att snabb-
förhandsgranska genom att bara trycka på bilden i sökresultaten så blir den 
större.  

•! När man skapar sitt bildstöd taggas bildstödet automatiskt beroende på 
vilka bilder man väljer att använda.  

Princip 7: Storlek och utrymme för åtkomst och användning 
Designen har lämplig storlek och det finns utrymme så den går att komma till, nå, 
hantera och använda oberoende av användarens kroppsstorlek, hållning eller 
rörlighet. 

•! Hänsyn har tagits till responsiv design i utvecklingsarbetet så att 
webbtjänsten ska fungera för olika storlekar på displayen för den tekniska 
utrustning som den används med. Användningen av webbtjänsten blir inte 
begränsad till de situationer som innebär att användaren har tillgång till en 
dator utan den kan användas även på exempelvis användarens smartphone. 

I tabell 10 finns ett utdrag ur riskanalystabellen (se hela i Appendix H) med vilken 
bildskärm som granskas (av bilderna i LoFi-prototyp 2) med risk, eventuell risk-
källa, förslag på åtgärd och motivering till varför den ska åtgärdas eller inte i den 
fortsatta utvecklingen.  
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Tabell 10 Utdrag ur riskanalystabell 

 Risk Eventuell risk-källa 
Förslag på 
åtgärder Åtgärdas? Motivering 

Bild 
1 

Användaren 
väljer att 

inte 
registrera 

sig. 

 

Bilderna och den 
"talande meningen" 
missleder användaren 
att tro att webbtjänsten 
erbjuder annat än den 
gör 

Föreslå bilder 
och mening som 
verkligen ringar 
in hur 
bildstod.se kan 
hjälpa sin 
användare. NEJ 

Vi ger 
exempel men 
DART har 
bäst inblick i 
hur bildstod.se 
ska 
representeras 

Rubrikerna på flikarna 
talar inte till 
användaren. Infon 
under flikarna är 
irrelevant/otillräcklig 
för användaren 

Ha rubriker som 
ringar in 
innehållet under 
flikarna och 
kopplas till vad 
användare kan 
tänkas vilja veta 
mer om. 
(Oavsett om den 
är länkad från 
KomHIT eller 
inte) Visuellt 
synliga och 
tydliga. NEJ 

Samma som 
ovan 

Bild 
2 

Användaren 
väljer att 

avbryta sin 
registrering. 

Det upplevs som för 
mycket att fylla i eller 
att det tar lång tid 

- Enkel/inte 
plottrig design 
på formuläret JA 

 

Det framgår inte hur 
användarens uppgifter 
kommer hanteras och 
vad de kommer 
användas till. 

- Frågetecken 
eller cursor text 
som förklarar 

JA 
 

 
  



74 

För att kunna gå vidare till nästa fas avgjordes först om användbarhetsmålen var 
uppfyllda. Designteamet ansåg att följande användbarhetsmål uppfylls i 
prototypen:  

•! Användaren ska kunna skapa ett bildstöd anpassat för den avsedda 
kommunikationssituationen. 

•! Användaren ska fritt kunna välja utformning på bildstödet 
•! Användaren ska snabbt förstå hur bildstod.se ska användas 
•! Användaren ska snabbt kunna skapa sitt bildstödsmaterial 
•! Användaren ska erbjudas stöd/vägledning i att skapa sitt bildstödsmaterial 
•! Användaren ska uppleva systemet intuitivt 
•! Användaren ska kunna definiera sitt bildstöd 
•! Publika bildstöd ska ge användare värdefull information 
•! Användaren ska kunna hitta och använda andras skapade bildstöd 
•! Användaren ska kunna anpassa andras skapade bildstöd efter eget behov 
•! Användaren ska erbjudas olika sätt att hantera färdiga bildstöd 

Några av användbarhetsmålen ansåg designteamet svåra att avgöra i denna fas och 
valde därför att gå vidare utan att ha utvärderat om dessa uppfylls. Att så många 
som möjligt ska kunna använda bildstod.se, att användaren ska kunna skapa sitt 
bildstöd utifrån en mental bild och att användare av kom-hit.se ska känna igen sig 
på bildstod.se var dessa användbarhetsmål. 

4.5!Fastställande av slutlig design 

Symboler och logga från dagens bildstod.se användes då den nya versionen ska 
kännas igen av dagens användare av bildstod.se. Eftersom användare av kom-
hit.se också ska känna igen sig valdes samma färgtema för bildstod.se. Färgerna 
som valdes från KomHITs hemsida associerar designteamet med vården, t.ex. 
färgerna på de kläder vårdpersonal ofta bär. Då produkten främst är ett verktyg för 
att ta fram bildstödjande material inför vårdsituationer upplevdes de som passande 
att ingå i färgpaletten för prototypen. Den grafiska profilen (Design Style Guiden) 
presenteras nedan. Färgerna som används på hemsidan presenteras i figur 30 (5 
första från komHITs hemsida): 
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Lila, A06DAD - Används till “Kontakta oss” fliken, där man kontaktar 
KomHIT 
 
 
Röd, D66153 - Används till “Ta bort”-funktionen 
 
 
Blå, 269CCA - Används till det mesta på hemsidan och all text som är 
klickbar 
 
 
Grön, 4FBFA8 - Används mestadels på knappar 
 
 
Grå, F3F3F4 - Används som bakgrund 
 
 
 
Vit, FFFFFF - Används som bakgrund och som textfärg på färgade 
knappar 
 
 
Grå, 58585B - Används som textfärg på vit bakgrund 
 
 
Grå, 6D6E70 - Används som textfärg på grå bakgrund 
 
 
 
Grå, 939597 - Används som textfärg till textfält 
 

 
 
 

Typsnittet på hemsidan valdes till Arial då detta typsnitt ansågs som ett tydligt 
typsnitt som används på många hemsidor idag. Storleken på text varierar med vad 
designteamet tyckte var lämpligt för respektive sida men generellt användes 14pt 
till text som inte är rubriker. Textstorlek på knappar valdes till 18pt för stora 
knappar, 16pt för mellanstora knappar och 14pt för små knappar. Textfärgen 
valdes till vit på alla knappar då dessa är färgade i blått eller grönt. På vit bakgrund 
användes en grå färg till text och linjer och på den grå bakgrunden en något 
mörkare grå. Detta för att ge en behaglig men tydlig kontrast med bra läsbarhet. 

Figur 30 Färgpalett till HiFi 
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4.6!Prototyp HiFi 

I detta avsnitt presenteras/sammanfattas HiFi-prototypens skärmar och vilka 
funktioner som finns på vardera skärm. Alla skärmar som använts i HiFi-
prototypen finns i Appendix I. 
 
Länk till klickbar prototyp: https://invis.io/2J8RUZICX 
 
Skärm 1. 

 
Figur 31 Skärm 1 HiFi 
 
Skärm 1 är den skärm man möts av när man besöker hemsidan. Fotot är en 
illustration för vad denna hemsida innehåller tillsammans med rubriken över 
bilden. Tanken är att det ska finnas ett antal bilder som det skiftas mellan. Vill 
besökaren veta mer om hur man använder denna tjänst, vad kommunikationsstöd 
är eller ta reda på kontaktuppgifter till ansvariga finns denna information under 
flikar längst upp (Kom igång, Mer om kommunikationsstöd och Kontakta oss). Är 
man registrerad användare loggar man in med e-postadress och lösenord. Är man 
inte det klickar man på Registrera dig här och hamnar på Skärm 2.  
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Skärm 2. 

 
Figur 32 Skärm 2 HiFi 
 
För att registrera ett konto ombedes personen i fråga att fylla i ett antal uppgifter 
(namn, e-postadress, lösenord och roll som bildstödsanvändare). Klickar man på 
välj roll fälls en rullgardinsmeny ner med ett antal val som t.ex. sjukvårdspersonal 
eller förälder. Därefter kan ett konto skapas och den nya användaren kan logga in 
och hamnar på Skärm 3. 
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Skärm 3. 

 
Figur 33 Skärm 3 HiFi 
 
Denna skärm är “hemskärmen” på hemsidan. Här finns åtkomst till Mina bildstöd, 
Skapa nytt bildstöd och Sök efter bildstöd. Loggan uppe i vänstra hörnet fungerar 
som en hem-knapp och användaren kan från vilken skärm som helst klicka på 
loggan för att ta sig snabbt till “hemskärmen”. Profilsymbolen visar på denna 
skärm att det finns profiluppgifter att uppdatera. Drar man musen över denna 
symbol visas en text som berättar detta för användaren. Genom att klicka på Ändra 
profiluppgifter hamnar man på Skärm 4. 
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Skärm 4. 

 
Figur 34 Skärm 4 HiFi 
 
Användaren har nu hamnat i Min profil och kan göra en del val. Det finns 
möjlighet att dölja sitt namn för andra användare och får då fylla i ett 
användarnamn. Även e-postadressen kan göras anonym. Användaren kan även 
fylla i om han/hon använder bildstöd Privat, i Yrke eller Båda. I de fall användaren 
använder (eller delvis använder) bildstöd i yrket ombedes personen att fylla i 
Arbetsplats och Jobbtitel. Om personen vill kan en presentation av sig själv läggas 
till för andra användare att se. Vid klick på Spara hamnar man på Skärm 3 igen 
och den röda symbolen vid profilen har försvunnit då profiluppgifterna har 
uppdaterats. 
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Skärm 5. 

 
Figur 35 Skärm 5 HiFi 
 
Skärm 5 visar vad som händer vid klick på Skapa nytt bildstöd. Först ombedes 
användaren att välja en mall, Karta, Knippa, Schema eller Bild och text. Klickar 
man på frågetecknet på respektive mall får man upp en förklaring till vad denna 
mallen brukar användas till. Överst i rutan har användaren hela tiden en överblick 
över vilket steg som är aktuellt och vad som kommer härnäst. Är användaren 
osäker på vilken mall som passar bäst till den avsedda kommunikationssituationen 
finns det möjlighet att få vägledning i att välja mall. 
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Skärm 6. 

 
Figur 36 Skärm 6 HiFi 
 
Om användaren väljer att få vägledning ombedes han/hon att svara på 4 frågor. 
Detta för att verktyget/webbtjänsten ska kunna föreslå en mall som passar för den 
avsedda kommunikationssituationen och visa förslag på andras bildstöd inom 
samma kategori, syfte, situation och kommunikationspartner.  
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Skärm 7. 

 
Figur 37 Skärm 7 HiFi 
 
Efter att ha svarat på vägledningsfrågorna och klickat på Fortsätt får användaren 
upp en rekommendation på vilken mall som kan användas. Det ges även valet att 
välja annan mall för att inte begränsa användaren. Bildstöd från liknande 
situationer skapade av andra användare finns i en lista under relaterade bildstöd. 
Dessa kan användas direkt eller användas som inspiration inför skapandet av ett 
nytt bildstöd. Vid klick på Välj mall: Schema hamnar man på Skärm 8. 
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Skärm 8. 

 
Figur 38 Skärm 8 HiFi 
 
På den här skärmen är användaren inne i Utforma bildstöd-steget. Här är en 
överblick över hur bilderna kommer hamna på sidan vid utskrift. Det finns 
möjlighet att lägga till bild, då förminskas alla bilder så att en bild till får plats på 
sidan. Under Alternativ finns möjlighet att ändra bakgrundsfärg på bildrutan, 
beskära en bild man lagt in, kryssa över en bild eller byta bild. Har man fyllt en 
sida med bilder och vill lägga till en sida är detta möjligt i det vänstra fältet på 
sidan. Som standard lägger verktyget in den nya sidan som samma mall som 
föregående men detta kan ändras under Ändra sidans layout. För att lägga in en 
bild klickar man på bilden eller Välj bild för aktuell bildruta. Då hamnar man på 
Skärm 9.  
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Skärm 9. 

 
Figur 39 Skärm 9 HiFi 
 
Skärm 9 visar hur det ser ut när man sökt på “blodprov”. Överst presenteras 
Relaterade sökningar likt ett Google-sök. Detta för att ge användaren tips på andra 
sökord inom kategorin. Under detta finns sökresultaten för det sökord som angetts. 
Möjlighet finns att ladda upp egna bilder. Tanken är också att ge användaren stöd 
på något sätt om personen i fråga inte hittar de bilder han/hon söker. I projektet har 
denna funktion inte utvecklats då detta inte var en fokuspunkt. Om en bild från ett 
visst sökord används i ett bildstöd kan andra användare frisöka på detta sökord och 
få upp detta bildstöd. Sökordet fungerar som en tagg till bildstödet. Vid klick på en 
av bilderna läggs denna till på Skärm 8 och så fortsätter processen tills man är nöjd 
med sina sidor och väljer Fortsätt för att komma till Skärm 10. 
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Skärm 10. 

 
Figur 40 Skärm 10 HiFi 
 
Det sista steget i processen att skapa ett nytt bildstöd är Beskriv och spara, vilket 
presenteras på denna skärm. Först får användaren ett val om de vill göra sitt 
bildstöd Publikt (så att andra användare kan hitta och använda bildstödet) eller 
Privat. Det är dock inte möjligt att göra bildstödet publikt om egna bilder har 
använts i bildstödet. Vad som är obligatoriskt att fylla i markeras med stjärnor 
beroende på vilket val användaren först gör. Beskrivningen är alltid frivillig att 
fylla i men användaren uppmanas med en mening i fältet (innan något är skrivet) 
om varför det är bra att fylla i detta fält. Om man gått genom vägledningen för att 
skapa sitt bildstöd kommer de fyra fälten Kategori, Syfte, Situation och Partner att 
vara förifyllda efter vad som svarats på de fyra frågorna. I de fall då användaren 
inte finner något lämpligt syfte t.ex. i rullgardinsmenyerna finns möjlighet att välja 
annan och själv berätta om sitt syfte. Detta gäller för alla fyra fälten. Sist kan en 
mapp väljas eller skapas för att spara sitt bildstöd.  
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Skärm 11. 

 
Figur 41 Skärm 11 HiFi 
 
Efter att man sparat sitt bildstöd på, Skärm 10, hamnar man i Mina bildstöd. Den 
mapp som valdes att spara i är öppnad och bildstödet som nyss skapades ligger 
överst och är utfällt. I utfällt läge syns all beskrivning om bildstödet och vad som 
kan göras med detta. Funktionen Dela är till för att kunna dela bildstödet med en 
specifik annan användare. Alternativ finns att mejla personen i fråga en PDF-fil 
med bildstödet eller att dela bildstödet i webbtjänsten. Mappen Delade med mig 
har syftet att samla alla bildstöd som andra användare har delat med dig. I mappen 
Övriga bildstöd hamnar alla bildstöd som är oavslutade eller då en specifik mapp 
inte valts.  
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Skärm 12. 

 
Figur 42 Skärm 12 HiFi 
 
Om man från “hemsidan” vill söka efter färdiga bildstöd skapade av andra 
användare kan detta göras genom att frisöka på ord och/eller fylla i ett antal 
filtreringsmöjligheter under Avancerat sök. Då kommer Skärm 12 upp med 
sökresultat som kan sorteras efter t.ex. senast skapat. Det översta bildstödet är 
utfällt i denna versionen av Skärm 12 för att visa vilka alternativ användaren har 
för att använda bildstödet. Funktionen Använd som mall kan användas i de fall 
man hittar ett bildstöd som man vill använda men några av bilderna bör bytas ut. 
Möjlighet finns även att Lägga till i Mina bildstöd om så önskas. Genom att klicka 
på Schema-bilden kommer en förhandsgranskningssida upp. Vid klick på Anna, 
som har skapat bildstödet blodprovstagning, visas hennes profil (det hon själv 
tillåtit att andra får se) och andra publika bildstöd.  
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4.7!Test och utvärdering HiFi 

Utvärderande tester utfördes på denna prototyp med två testgrupper, testgrupp 1 
med erfarenhet av bildstödsanvändning och testgrupp 2 utan. Framgångsvärden 
beräknades utifrån en fallstudie och testdeltagarna fick fylla i ett 
utvärderingsformulär.  
 
Tabell 11 visar framgångsvärden beräknade för varje testgrupp, först med 
uppgifterna  kategoriserade i områden och på sista raden en summering av alla 
uppgifter för respektive testgrupp. Procentsatsen visar antal procent uppgifter som 
användare lyckas genomföra. 
 
Tabell 11 Framgångsvärde 

 Testgrupp 1 Testgrupp 2 
Registrering/Logga in 79% 65% 
Ändra profiluppgifter 97% 85% 
Fliknavigering 95% 97% 
Välja mall 89% 93% 
Utforma bildstöd 90% 81% 
Beskriv bildstöd 80% 93% 
Mina bildstöd 61% 68% 
Sök 82% 88% 
Hantera bildstöd 86% 92% 
Allmänna funktioner 60% 87% 
Totalt 84% 92% 
 
 
Testgrupp 1 
I tabell 12 presenteras utvärderingen som deltagarna i testgrupp 1 fick fylla i efter 
sessionen. Först finns en tabell med svar från flervalsfrågor. Dessa värderades från 
0 till 5 enligt följande: 
0 = Jag föredrar hur det fungerar idag  
3 = Jag tycker det fungerar likvärdigt i dagens bildstod.se och i testversionen 
5 = Jag föredrar hur det fungerar i testversionen 
Den beskriver antal deltagare som valt respektive värdering för de olika 
påståendena.  
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Tabell 12 Utvärdering Testgrupp 1 

Testgrupp 1       

Värdering 0 1 2 3 4 5 

Att skapa ett nytt bildstöd 0 0 0 2 4 1 

Friheten i att skapa ett bildstöd 0 0 0 1 3 3 

Att beskriva ditt skapade bildstöd 0 0 0 1 5 1 

Att spara ditt skapade bildstöd 0 0 0 0 5 2 

Att hantera och strukturera sitt sparade bildstöd 0 0 0 0 4 2 

Att söka bland färdiga bildstöd 0 0 0 0 2 5 

Hur relevant informationen i bildstöd är 0 0 0 2 3 2 
Jag känner mig säker på hur webbtjänsten ska 
användas 0 0 0 1 2 4 
Jag tror att de flesta hade kunnat förstå hur denna 
webbtjänst ska användas 0 0 0 1 2 4 

Jag tyckte att denna webbtjänst var enkel att använda 0 0 0 1 2 4 

Webbtjänsten upplevs lustfylld att använda 0 0 0 1 0 6 

Funktionerna upplevs lätta att lära sig 0 0 0 1 1 5 
 
I  figur 43 visar diagrammet en sammanfattning av tabell 12 mätt i hur prototypen 
generellt upplevs jämfört med dagens bildstod.se. T.ex. föredrar 47% av 
deltagarna hur det fungerar i testversionen (värdering 5). 
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Figur 43 Sammanfattande diagram för utvärdering Testgrupp 1 
 
Efter flervalsfrågorna fanns ett antal frisvarsfrågor som deltagarna fick svara på. 
 
Hur tycker du att väglednings-funktionen fungerar? 
Alla deltagare i testet svarade att vägledningsfunktionen fungerade väldigt bra och 
smidigt. Det var lätt att navigera på sidan.  
 
Om du tänker dig in i hur du vill kunna använda den här webbtjänsten, ser du 
något område/funktion som kan ställa till med problem? 
Det enda som nämndes från en av deltagarna var att det kan bli problem om det 
saknas vissa bilder. 
 
Finns det någon funktion/-er du upplevde extra bra? Motivera gärna. 
Mappsystemen upplevdes fungera bra precis som den ökade flexibiliteten i 
skapandet av bildstöd (olika sidor, fler bilder, etc.). Sökningen efter bildstöd var 
också uppskattat och kommer underlätta mycket.  
 
Har du några övriga kommentarer så tar vi gärna emot dem: 
Önskemål om större flexibilitet vad gäller bildstorlek framkom och att de nya 
ändringarna som nyligen gjorts på bildstod.se i kombination med denna prototyp 
hade varit jättebra. 
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Testgrupp 2 
På samma sätt som för testgrupp 1 presenteras i tabell 13 svaren från testgrupp 2. 
De först flervalsfrågorna värderades från 0 till 5 enligt följande: 
0 = Fungerar dåligt./Det kändes otydligt och svårt att förstå  
3 = Fungerar ok. /Det kändes ungefär till hälften enkelt att förstå och till hälften 
svårt att förstå 
5 = Fungerar bra. /Det kändes tydligt och enkelt att förstå. 
 
Tabell 13 Utvärdering Testgrupp 2 

Testgrupp 2       

Värdering 0 1 2 3 4 5 

Att skapa ett nytt bildstöd 0 0 0 1 1 3 
Möjligheten att skapa ett bildstöd så som du vill att 
det ska se ut 0 0 0 1 2 2 

Att beskriva ditt skapade bildstöd 0 0 0 0 1 4 

Att spara ditt skapade bildstöd 0 0 0 0 0 5 

Att hantera och strukturera sitt sparade bildstöd 0 0 0 0 1 4 

Att söka bland färdiga bildstöd 0 0 0 0 0 5 
Att ta till sig informationen i 
bildstödssammanfattningen 0 0 0 0 0 5 
Att navigera på sidan, att ta sig från en aktivitet till 
en annan 0 0 0 0 2 3 

Att läsa/förstå text och knappar 0 0 0 0 3 2 
Jag känner mig säker på hur denna webbtjänst ska 
användas 0 0 0 0 1 4 
Jag tror att de flesta hade kunnat förstå hur denna 
webbtjänst ska användas 0 0 0 0 1 4 
Jag tyckte att denna webbtjänst var enkel att 
använda 0 0 0 0 1 4 

Webbtjänsten upplevs lustfylld att använda 0 0 0 0 3 2 

Funktionerna upplevs lätta att lära sig 0 0 0 0 2 3 
 
 
I figur 44 visar diagrammet en sammanfattning av tabell 13 mätt i hur prototypen 
generellt upplevs av testgrupp 2. Där t.ex. 71% tycker att testversionen fungerar 
bra och kändes tydligt och enkelt att förstå (värdering 5). 
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Figur 44 Sammanfattande diagram för utvärdering Testgrupp 2 
 
Även i denna utvärdering fanns efter flervalsfrågorna ett antal frisvarsfrågor som 
deltagarna fick svara på. 
 
Var det någonting som kändes extra svårt att förstå hur man skulle göra/använda? 
Motivera gärna. 
Generellt tyckte alla deltagare att det kändes enkelt att förstå webbtjänsten. Att 
loggan tar en tillbaka till startsidan var inte helt tydligt och det fanns ett par ställen 
som en av deltagarna inte riktigt förstod vad hon skulle göra (ex. alternativ, pil 
ner). 
 
Var det något du upplevde som extra bra/användbart? Motivera gärna. 
Det upplevdes väldigt lätt att hitta sina egna eller söka efter andras bildstöd. Även 
webbtjänstens entydighet uppskattades, att den bara är till för att hitta/skapa, spara 
och dela med sig av bildstöd.  
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Hur upplever du sidans utseende? Färger, typsnitt, utseende, text kontra 
bilder/symboler m.m. Motivera gärna. 
En deltagare tyckte att beskrivningen av bildstöd i sökresultaten skulle kunna vara 
större. Generellt upplevdes allt väldigt enkelt och stilrent utan överdriven design. 
En annan deltagare kommenterade “Det var inte den coolaste designen jag sett, 
men det hade kanske inte heller passat med en avancerad design till syftet med 
hemsidan”.  
 
Har du några övriga kommentarer så tar vi gärna emot dem här: 
En av deltagarna kommenterade på denna punkten “I stort sett ett bra verktyg och 
relativt lätt att lära sig, även för mig som inte är jättehaj på liknande funktioner.” 
 
Sammanfattning 
Resultaten av utvärderingarna och testerna med HiFi-prototypen visade på god 
användbarhet. Fallstudien, där det dokumenteras hur väl de olika uppgifterna 
utförs med prototypen, visar vilka problem som uppstod. Därefter har 
effektiviteten av prototypen mätts som är en av de mätbara aspekterna som 
definierades i funktionsanalysen. Framgångsvärdena visar att över 80% av 
testdeltagarna lyckades utföra uppgifterna i fallstudien. Detta är ett mått på 
ändamålsenligheten, den andra mätbara aspekten. Nielsen påstår att de allra flesta 
hemsidor har ett totalt framgångsvärde som är lägre än 50% [31]. Den tredje och 
sista mätbara aspekten är tillfredställelse och mättes utifrån användarnas 
utvärderingarna. Utvärderingen från testdeltagarna i testgrupp 1, personer som 
använder bildstöd i arbetet, visar på att alla tror att denna version, HiFi-prototypen, 
av bildstod.se skulle fungera lika bra som(13%) eller bättre än(87%) dagens 
bildstod.se. För testgrupp 2, personer som inte använt bildstod.se tidigare, tycker 
3% att HiFi-prototypen fungerar okej (med viss svårighet) och 71% tycker att den 
fungerar bra (är enkel och tydlig att förstå) och resterande 26% däremellan. 
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5!Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metoder, genomförande och resultat av projektet. 
Personliga åsikter och reflektioner kring examensarbetet är en del av 
diskussionerna. 
 
De generellt positiva kommentarerna och resultaten från testdeltagare tolkar 
designteamet som ett lyckat resultat av en användarcentrerad designprocess där 
användbarhet och universell utformning präglat hela projektet.  
 
Deltagare 
I tabellerna med deltagare ser vi tydliga mönster som kan diskuteras. I den första 
tabellen med intervjuer är alla personer kvinnor. Detta på grund av att alla som 
hade möjlighet att träffa oss som arbetar med dagens bildstod.se råkade vara just 
kvinnor. Resterande personer som intervjuades, utan erfarenhet av att arbeta med 
dagens bildstöd.se, var personer i vår omgivning som är sjuksköterskor. Dessa 
råkade också endast vara kvinnor. Det hade varit intressant att höra vad en manlig 
sjuksköterska hade kunnat tillföra under en intervju. Detta var inget som vi 
reflekterade över förrän tabellerna med deltagare skapades, då det plötsligt blev 
tydligt. Åldersspannet på de intervjuade personerna var 20-60 år vilket vi såg som 
nyttigt då erfarenhet i användning av datorer kan skilja sig mycket i det specifika 
spannet.  
 
Under projektets workshop-tillfällen deltog däremot både män och kvinnor. Dessa 
valdes då alla ansågs ha erfarenhet av vårdsituationer, situationer där bildstöd 
möjligen hade underlättat eller erfarenhet av barn i allmänhet. Ingen av deltagarna 
i workshoparna hade tidigare varit i kontakt med bildstöd. Detta för att helt nya 
idéer utanför bildstödsområdet skulle upptäckas. Att ha en workshop till med 
personer som arbetar med bildstöd hade kanske tillfört andra idéer som är mer rakt 
på sak men detta var inte möjligt då tidsbristen för personal i sjukvården är stor. 
Dessutom fanns inte utrymme i projektet att anordna en sådan workshop. Även i 
denna tabell finns ett stort åldersspann på 20-55år vilket designteamet också såg 
som värdefullt.  
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De LoFi-prototyper som skapades testades endast med personer som inte arbetar 
med bildstöd idag. Eftersom produkten utvecklats ur ett universal design- och 
användarcentrerat perspektiv ska alla kunna använda produkten och därför 
påverkar detta inte slutresultatets användbarhet. Vi har dock tagit hänsyn till att 
dagens användare av bildstod.se ska känna igen sig och funktionerna som upplevs 
bra ska bevaras eller förstärkas. Några av testpersonerna är samma som deltagarna 
i workshoparna, därav samma åldersspann.  
 
De slutliga testerna av vår HiFi-prototyp testades med så många som möjligt under 
testperioden. Deltagarna valdes i så stort åldersspann som möjligt (20-70 år) för att 
det är viktigt att en bred målgrupp förstår hur produkten ska användas. Att 
rekrytera testdeltagare tillhörande det övre åldersspannet var ett effektivt sätt att 
testa produktens användbarhet utifrån ett universellt utformnings perspektiv. Inom 
den kategorin deltagare erhölls inte lika stor erfarenhet vad gäller datoranvändning 
samt vissa fysiska hinder i form av synnedsättning som verkade försvåra test 
uppgifterna något, trots att glasögon användes som hjälpmedel. Den första 
testgruppen deltagare var personer som arbetar med bildstöd idag i tandvård och 
sjukvård. Vi hade som mål att kunna testa prototypen på 5 testdeltagare men 
lyckades få till 7 tester. Det gav oss en ännu bättre bild av hur prototypen upplevs 
och fungerar.  
 
Troligtvis var samtliga personerna som deltog i användbarhetstesterna för HiFi 
prototypen positivt inställda till att kommunicera med bildstöd, då det var så väl 
integrerat i deras arbetsmiljöer och flera av dem arbetade även med att utbilda i 
bildstödskommunikation. Detta kan ha påverkat de överlag positiva testresultaten 
och utvärderingssvaren. Det hade varit intressant att låta en person som hade en 
mer skeptisk och negativ attityd till att använda bildstöd i yrket att delta. 
 
Användarstudie del 1 
Att intervjuerna i den första delen av användarstudien tog en mindre formell form 
och blev mer som samtal mellan parterna tror designteamet bidrog till att de fick 
en bred uppfattning av behov inom ämnet. Vissa områden belystes som extra 
intressanta då flera av de intervjuade valde att ta upp det. Att göra studiebesök och 
intervjuer på personernas arbetsplats gjorde att designteamet fick djupare 
förståelse för hur kommunikation och arbete med bildstöd kunde ske i verkliga 
situationer och miljöer. Föräldrar med deras barn observerades under ett vårdbesök 
där bildstöd användes men inga intervjuer utfördes med föräldrar vilket vi i 
efterhand inser skulle kunna gett ett bredare perspektiv på användning av 
bildstod.se och kanske ökat tillförlitligheten. Dock nämnde sjukvårdspersonalen 
som intervjuades ofta vad föräldrar haft för synpunkter på bildstöd och bildstod.se. 
Tillförlitligheten hade även kunnat öka om vi hade intervjua fler av de personer, i 
testgrupp 2, som sedan testade HiFi-prototypen. 
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Resultatet från den första delen av användarstudien, affinitetsdiagrammet, gav oss 
möjligheten att överblicka, strukturera och sammankoppla all den information som 
samlats in under de intervjuer och studiebesök som genomfördes. Detta var en 
avgörande punkt i projektet där hela projektets riktlinje bestämdes. 
 
Användarstudie del 2 
Att ha Nielsens tumregler i åtanke, då vi själva och testdeltagarna utforskade 
bildstod.se, underlättade att, i utveckling av koncept, täcka in de områden som är 
viktiga att ta hänsyn till vid design av en digital tjänst. Dessutom stärker de 
argumenten för de behov som identifierats i testerna. Detta gjorde det enklare för 
oss att behålla riktningen senare i konceptgenereringen och gav möjlighet att inför 
varje ny konceptfas kontrollera att vi prioriterat som vi bestämt. Betygsättningen 
bygger på våra egna bedömningar och avvägningar och det kan tänkas att det hade 
varit givande om en utomstående fått delta i bedömning, t.ex. en av testdeltagare. 
 
Funktionsanalysen var nödvändig för att tydliggöra avgränsningarna för 
produktens funktioner inför en första konceptfas. Användbarhetsmålen och 
bestämda fokusområden är resultaten av funktionsanalysen. Dessa underlättade 
kommunikation inom designteamet, det blev tydlig dokumentation över vad vi 
båda var överens om var viktigt att fokusera på för att nå målen med projektet. 
Vissa av de uppsatta användbarhetsmålen var dock inte möjliga att utvärdera i den 
nivå av prototyp vi tagit fram eller med den grupp testdeltagare. Vi ansåg ändå att 
de var viktiga mål att ta hänsyn till i utvecklingsprocessen. 
 
Konceptfas 1 
Indelningen av scenarierna underlättade i den mening att konceptgenereringen 
kunde delas in utifrån huvudsakliga användaraktiviteter vilket gjorde det hela mer 
hanterbart då man kunde fokusera på en aktivitet i taget. Att utgå från scenarier 
begränsade i annan mening eftersom det tvingade in konceptgenereringen att 
direkt handla om varje enskilt scenario.  

 
Aktivitetsdiagrammen gjorde det lätt att få en bild av hur användarscenariot skulle 
kunna se ut mer i detalj. Det underlättade att sedan skissa på hur gränssnitt skulle 
kunna se ut och hänga ihop. Men även här kan man se det som att 
konceptgenereringen begränsas genom att endast ett sådant diagram togs fram för 
varje scenario. Dock var diagramkoncepten utformade på en övergripande nivå 
vilket ändå öppnade för att utforska olika lösningar i nästkommande steg. 

 
Vi hade delat upp scenarierna sinsemellan och skapat de första 
pappersprototyperna för dem på varsitt håll. In i nästa konceptfas insåg vi att detta 
ledde till att vi fick lägga mycket tid på att jobba ihop vårt material. Det är möjligt 
att detta hade kunnat undvikits om vi innan detta steg genomfört en första 
konceptgenerering där vi gemensamt jobbade fram ett lämpligt koncept för en 
grundstruktur.  
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Att genomföra workshops var givande i början av projektet innan de mer 
detaljerade koncepten arbetats fram som ofta är svåra att göra större ändringar i. 
Deltagare vågade ge förslag på alternativa designlösningar och uttrycka 
konstruktiv kritik under sessionerna. Att prototypen var såpass enkel och uttryckte 
en ofärdig design, tros ha bidragit till detta liksom den öppna diskussionsmiljön 
som testledarna uppmuntrade till i workshopen. I workshop B märktes att 
deltagarna var något ofokuserade mot slutet trots att det bjudits på fika i början av 
sessionen. Detta kan ha påverkat hur deltagarna valde att kommentera på LoFi 
prototypen över scenario 3 och 4 då detta moment var det allra sista. Detta hade 
möjligtvis kunnat ha undvikits genom att ha lagt in en paus, delat in det i 2 
sessioner eller låtit färre moment ingå i workshopen med risk att förlora värdefullt 
material. 
 
Konceptfas 2 
Pappersprototypen tillhörande konceptfas 2 var den första som representerade hela 
konceptet i en och samma prototyp. Det gjorde det lättare att efter test utvärdera 
och jämföra med dagens bildstod.se genom en ny omgång med poängsättning med 
hjälp av kriterierna som tagits fram med hjälp av Nielsens heuristik. Dessutom 
kunde vi då kontrollera konceptet mot användbarhetsmålen och se så att vi tagit 
hänsyn till dem.  
 
Med en ny design finns risk att nya problem uppstår om allt för stort fokus läggs 
vid att lösa de problem som finns med den webbtjänsten som finns idag. Detta 
blev tydligt då flera saker upptäcktes på grund av att riskanalysen genomfördes 
och som vi därmed hade chans att åtgärda innan vi påbörjat den mer avancerade 
prototypen.  
 
Responsiv design har till viss del tagits hänsyn till i arbetet men det har inte varit 
ett huvudsakligt fokusområde i projektet och för vissa funktioner som t.ex. i 
skapande av bildstöd valdes att inte ta hänsyn till det. Detta misstänker vi ändå är 
en aktivitet som de allra flesta kommer vilja utföra på dator på grund av att den 
kräver mer avancerade funktioner och god överblickbarhet över bildstödet på en 
telefon är svår att få till. En enveten användare kan ändå lyckas skapa bildstöd i 
telefonen även om det kan innebära mer scrollande och in-/ut-zoomande. 
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På grund av att vi i projektet tar utveckling av produkten till en konceptnivå kunde 
det inte avgöras om alla användbarhetsmål kan uppfyllas. Användbarhetsmålen 
som menar att så många som möjligt ska kunna använda bildstod.se och att 
användaren ska kunna skapa sitt bildstöd utifrån en mental bild anser vi är svåra 
att avgöra på grund av att projektet endast tas till konceptnivå. Att användare av 
kom-hit.se ska känna igen sig på bildstod.se prioriterades inte att testa på grund av 
att vi behövde begränsa vad vi ville testa med deltagarna under de korta 
testsessionerna. Dock har vi plockat upp färger från kom-hit.se och behållit temat 
från dagens bildstod.se med syfte att uppfylla detta användbarhetsmål. 
 
Prototyp HiFi  
I HiFi prototypen är det möjligt att utforska de huvudsakliga funktionerna som 
designteamet fokuserat på i projektet. Att prototypen är uppbyggd så att de olika 
funktionerna enklast kan testas i en viss ordning begränsar hur självständigt 
testdeltagare kunde lösa givna uppgifter i testet. Att moderatorn använde sig av ett 
testmanus med viss ledning var ett måste vilket såklart skiljer sig från hur en 
verklig användarsituation hade sett ut. Detta kan naturligtvis ha lett till att 
deltagares arbetsflöde i testet till viss del skiljer sig från hur det hade sett ut i en 
verklig situation. Det är möjligt att det kan ha bidragit till att resultaten visar högre 
framgångsvärden än vad produkten egentligen är värd. 
 
Grundläggande kunskaper i Adobe Illustrator och InVision fanns inom teamet 
vilket underlättade prototyptillverkningen. Att kunna arbeta i olika lager, vilket var 
möjligt i Illustrator, för att skapa skärmarna till prototypen bidrog till att mycket 
tid kunde sparas in i förhållande till om varje skärm skulle skapas på nytt. 
Fördelen med att använda Invision framför t.ex. Powerpoint var att 
funktionsutbudet sträcker sig förbi att bara kunna länka mellan skärmar då man 
klickar på ett visst område vilket ledde till att fler funktioner kunde visualiseras i 
HiFi-prototypen. 
 
Test och utvärdering HiFi  
Testerna utfördes på samma dator och utan mus för alla testpersoner, oavsett vad 
de hade för preferenser. Det var den modell av dator och operativsystem som 
designteamet hade tillgång till med en applikation för ljud och skärminspelning 
inför testerna. Datormusen som designteamet tagit med sig fungerade inte på 
testdagen med testgrupp 1. Detta kan ha påverkat testdeltagares prestation då vissa 
av dem uttryckte att de inte var vana vid att använda touchplatta eller den modell 
av dator. 
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Ett fåtal testdeltagare ursäktade sig för sin datorvana och bildstödserfarenheter 
vilket tolkades som ett tecken på nervositet och uppfattning av att det är dem 
själva som testas, inte prototypen. Testmoderator var noga med att informera 
samtliga testdeltagare om att det var prototypen som testades i försök att mildra 
den typen av känslor i testsituationen. Att testdeltagare uppmanades till att fylla i 
namn och därmed inte blev anonyma i utvärderingsformulären kan ha påverkat hur 
testdeltagarna svarade. Det kan hända att de inte vågade vara kritiska nog i sina 
svar i tron om att designteamet skulle kunna ta det personligt och koppla det till 
den personen. Utvärderingsformulären kunde gjorts anonyma och därmed 
eventuellt minskat risken i att förlora värdefull information i utvärderingssvaren. 
Dock var testmoderatorn noga med att informera om att all konstruktiv kritik är 
positivt för projektet för att deltagare skulle våga kritisera områden. 
 
Pilottesterna och manuset gjorde att testledarna var väl förberedda inför de 
verkliga testsessionerna. Detta var även något som den första testdeltagaren 
påpekade efter att ha uttryckt viss förvåning då hon fick veta att hon var den första 
som designteamet testade med.  
 
Med hjälp av fallstudien kunde vi gå in och se vilka funktioner som fungerade mer 
eller mindre bra för varje testdeltagare. Framgångsvärden kunde även beräknas 
vilket gjorde det möjligt att jämföra resultaten för testgrupperna samt olika 
funktionsområden. Det var till stor hjälp att vi samlat in kommentarer och svar 
från utvärderingsformulär från testdeltagare för att kunna analysera resultaten 
kvalitativt. 
 
Att vi i denna studien har totala framgångsvärden på över 80% kan utifrån 
Nielsens exempel [31] tolkas som högt. Det kan ses som ett gott tecken på att det 
utvecklade konceptet talar för god användbarhet. Att mäta framgångsvärde genom 
att testa på en färdigutvecklad hemsida, inte en begränsad prototyp, ger 
användaren förutsättningar för att självständigt kunna utforska och utföra uppgifter 
vilket ger större chans till att upptäcka problemområden. Därför anser vi det inte 
helt rättvist att jämföra våra framgångsvärden med vad de allra flesta hemsidor 
erhåller för värden.   
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Resultaten visar att det totala framgångsvärdet för testgrupp 1 är något lägre än för 
testgrupp 2. Det skulle alltså tyda på att testgrupp 2 har lättare för att använda 
webbtjänsten. Men det finns flera faktorer som kan ha påverkat och därför vill vi 
poängtera att betydelsen av denna skillnad i värde, som resultaten visar, 
förmodligen är mycket liten. Då framgångsvärdena beräknades så uteslöts ett fåtal 
uppgifter från fallstudien som testdeltagare i alltför många av sessionerna inte 
getts möjlighet att testa. Att räkna med dem ansågs kunna ge allt för missvisande 
värden. Detta ökar generellt pålitligheten i resultaten för beräkning av 
framgångsvärdena. Det upptäcktes dock i en analys av framgångsvärdena att vi 
inte gett 4 av 7 testpersoner i testgrupp 1 möjlighet att testa en uppgift men ändå 
tagit med den i beräkningarna. Detta drog ner det totala framgångsvärdet för 
gruppen. Även den borde ha uteslutits från beräkningarna men vi insåg inte 
konsekvensen av det. Ännu en faktor som möjligtvis hade kunnat påverka är att 
deltagarna i testgrupp 2 gavs mer tid i att utföra uppgifterna då samma tidspress 
inte fanns vid dessa sessioner. I vissa fall kan det gjort att de fått något mer 
positiva resultat i fallstudien.   
 
Den deltagare som var äldst och minst datorvan, THF12, från testgrupp 2 
kommenterade att hon upplevde att detta var en webbtjänst som hon lätt skulle 
kunna lära sig även om hon visade att hon hade vissa svårigheter med en del 
funktioner i rollen som förstagångsanvändare. Detta tolkar vi som ett tecken på att 
vårt konceptförslag talar för tillgänglighet även för en målgrupp med mindre 
datorvana. 
 
Utvärderingsformulären planerades utifrån att skalan för påståendena skulle 
sträcka sig mellan 1-5. Dock gjorde vi ett misstag i skapandet av formuläret som 
ledde till att skalan gick från 0-5 och därmed blev ojämnt fördelad. Detta 
upptäckte vi först efter utvärderingarna fyllts i av testdeltagarna. Vi tror inte det 
har påverkat resultaten på grund av att ingen deltagare svarade varken 0,1 eller 2. 
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6!Slutsats 

Detta kapitel återkopplar till projektets syfte och beskriver förslag på 
vidareutveckling av HiFi-prototypen.  
 
I projektets början definierades ett antal frågeställningar att besvara under 
projektets gång. Hur projektet har gjort detta presenteras nedan. 

•! Hur används bildstod.se? 
I den initiala användarstudien intervjuades och observerades personer som 
använder bildstöd i arbetet (se 3.6.1 & 4.1.1). Bland dem intervjuade ingick 
barnsjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det gav kunskap i hur bildstod.se 
används av dess användare. Vårdpersonal använder bildstod.se på arbetstid för att 
ta fram bildstöd till olika kommunikationssituationer. Vårdpersonal uttryckte att 
de på rutin ofta skapar nya bildstöd och att de sällan söker efter färdigt material på 
bildstod.se. Under intervjuerna framgick att användare ofta laddar ner sina 
bildstöd som PDF och lagrar dem i mappar på datorn. Nya användare hittar till 
Bildstod.se via t.ex. befintliga användare och sociala medier, såsom Facebook. I 
många fall når de verktyget direkt via länken www.bildstod.se och inte via 
KomHITs webbresurs där information kopplat till kommunikation med hjälp av 
bildstöd finns. 

•! Vad finns det för problem med bildstod.se? 
Designteamet har utforskat bildstod.se på egen hand och tillsammans med 
personer som för första gången interagerar med bildstödsverktyget i den andra 
delen av användarstudien (se 3.6.2 & 4.1.2). Användarnas (både användare av 
bildstod.se i arbetet och nyintroducerade användare) kommentarer kring 
bildstod.se samlades i en problemlista i användarstudie del 2 (se 4.1.2). Under 
workshoparna identifierades fler problem och diskussioner kring dessa ledde till 
många intressanta tankar och idéer som designteamet kunde använda i 
konceptgenerering (se 4.3.3). Exempel på problem som identifierades var 
svårigheter i att hitta bland färdiga bildstöd som andra användare skapat. 
Användare och testdeltagare uttryckte sig ha svårt att avgöra, utifrån den 
beskrivning av varje bildstöd i sökresultatet, om bildstödet var lämpligt att 
använda. Flera ansåg att det ofta kunde vara svårt att välja mall, bilder och text för 
att skapa ett bildstöd som effektivt uppfyller sitt syfte. Det uttrycktes främst under 
intervjuerna och workshoparna. Användare i intervjuer uttryckte att de fanns 
begränsningar i verktyget som ledde dem till att modifiera bildstöd i andra 
program. Oftast handlar det om att t.ex. ändra antalet bilder eller att ändra mall på 
ny sida.  
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•! Hur kan bildstod.se förbättras? 

Genom konceptgenerering och test av prototyper kunde nya lösningar på de 
identifierade problemen utforskas (se. 3.9, 3.10, 4.3 & 4.4). Prototyperna, med 
beskrivning av funktionerna, i respektive fas är designteamets förslag på hur 
verktyget bättre kan möta användarnas behov. Förslagen är motiverade utifrån 
resultaten från användarstudierna, workshoparna och testerna för respektive fas. 
Att tillgodose användaren med stöd i att ta fram bildstöd anpassat till rätt 
kommunikationssituation är ett av dessa förslag. Utvärdering av testresultaten 
visade att det koncept som den digitala HiFi prototypen förmedlar, med stor 
sannolikhet kan möta användarnas behov bättre än dagens bildstod.se. Dessutom 
visade testresultaten på att deltagarna, som var förstagångsanvändare, generellt 
upplevde prototypen tydlig och enkel att förstå. Användarna upplevde vissa 
svårigheter i interaktion med HiFi prototypen. Dessa har analyserats och förslag på 
vidareutveckling av konceptet togs fram (se kommande avsnitt).  

•! Vilka funktioner är viktiga att förbättra och hur kan det göras? 
Efter tester av prototyp LoFi 1 uppstod vissa problem oftare än andra. Därför 
sattes fokuspunkter upp för att säkerställa att projektet uppfyller sitt syfte och når 
sitt mål(se 1.3). Dessa fokuspunkter var 1) att erbjuda användaren stöd i att välja 
mall till sitt bildstöd och visa förslag på hur ett bildstöd kan se ut genom 
vägledning 2) utveckla funktionen beskrivning av bildstöd 3) utveckla 
sökfunktionen så att sökningar kan filtreras och sorteras och 4) att införa en profil-
funktion för att användare ska kunna hitta profil-anpassade bildstöd. För att 
fokuspunkterna ska vara kopplade till varandra är det viktigt att t.ex. de element 
som beskriver ett bildstöd är de samma som vid filtrering av sökresultaten. Inom 
vilken kategori bildstödet ska användas, i vilket syfte, i vilken situation och vem 
som är kommunikationspartner är fyra element som ansågs viktiga att inkludera i 
fokuspunkt 1, 2 och 3. I filtrering av sökresultat finns även möjlighet att filtrera 
efter bildstödsskapare som definieras i profilen och detta element ansågs därför 
viktigt att inkludera i fokuspunkt 3 och 4. Dessa element utvecklades i prototyp 
LoFi 2 och testades (se 4.4 ). 
 
Förslag på vidareutveckling 
Problem som identifierats med HiFi-prototypen i tester och utvärdering har 
analyserats. Utifrån detta har designteamet tagit fram förslag på vidareutveckling 
av konceptet som HiFi-prototypen förmedlar, i samråd med Humblebee. Nedan 
presenteras dessa problem och möjliga lösningar. 
 

•! Under testerna framkom det att deltagarna inte reagerade på att det fanns 
uppgifter att uppdatera i profilen (skärm 3). En lösning kan vara att 
förtydliga att det finns uppgifter i profilen som inte är ifyllda t.ex. med en 
ruta och illustration som visar hur stor del av profilen som är ifylld och 
uppmanar att komplettera profiluppgifterna för att hitta profilanpassade 
bildstöd. 
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•! Flera användare uttryckte osäkerhet när det stod “Ändra mina 

profiluppgifter” då de bara vill se sina profiluppgifter. Dessutom ville fler 
klicka på symbolen. Ett förslag är att använda texten “Min profil” istället 
och göra både texten och symbolen blåa och klickbar.  
 

•! Vissa ord och meningar visade sig svåra att läsa i typsnittet Arial. En 
lösning är att istället använda Verdana som är ett typsnitt som liknar Arial 
i stilen men är något större och med större avstånd mellan bokstäverna 
vilket ökar läsbarheteten. Det är en rekommendation hämtad från 
www.funka.com [35]. 

 
•! Vägledningssida 2, Skärm 7, skulle kunna utformas på ett annat sätt för 

göra alla val tydligare. Ett alternativ på hur den skärmen delvis skulle 
kunna se ut istället presenteras i bilden nedan. Tanken med att lägga in 
samma symboler som i första steget är att användaren ska känna igen sig 
och att det ska kompensera på att alla användare inte är bekanta med 
terminologin för de olika mallarna och vad de innebär. 
 

              
                Figur 15 Förslag på ny vägledningssida 
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•! En annan detalj designteamet skulle vilja tillägga i efterhand är kryss, 
förslagsvis uppe i högra hörnet då det fungerar på samma sätt i sidor, på 
alla bildrutor i Utforma bildstöd (Skärm 8) för att också erbjuda användare 
möjlighet att ta bort en bildruta om det är så att de vill ha färre bilder än 
standardfallet. Detta för att det efterfrågades i ett av testerna och ökar 
flexibiliteten. 

 
•! I Beskriva och spara (skärm 10) upptäcktes att deltagarna i testet inte la 

märke till Välj mapp-funktionen. Detta skulle kunna lösas genom att det 
visas ett meddelande som påminner om att användaren inte har valt mapp 
att spara det i när han/hon klickar på spara. En annan möjlig lösning skulle 
kunna vara att placera funktionen närmre Fortsätt och på så sätt få 
användaren att förhoppningsvis lägga märke till den. 

 
•! Det uppstod problem med mappen Delade med mig (skärm 11). Vissa 

testdeltagare uppfattade denna mapp som en mapp där alla bildstöd 
han/hon har delat med andra hamnar, vilket inte stämmer. Den tolkningen 
av mappen förstod designteamet inte alls förrän det uppdagades att det 
beror på hur man läser meningen. Den kan läsas som “Dessa bildstöd är 
delade med mig” eller “Jag delade med mig av dessa bildstöd”. Därför bör 
ordval på denna mapp möjligen ses över eller förstärkas med symboler. En 
annan funktion som designteamet tror hade förtydligat här är att det dyker 
upp en röd siffra som förklarar hur många bildstöd som delats med dig, 
som ännu inte utforskats. Först när man klickar och öppnar mappen 
försvinner siffran.  

 
•! Det visade sig att texten “Avancerat sök” var otydlig och vissa förstod inte 

att de kunde filtrera sin sökning där. Med större text och en symbol som 
exempelvis föreställer ett förstoringsglas med ett plustecken är 
lösningsförslag från designteamet.  

 
•! Överallt där man kan se färdiga bildstöd, i mina bildstöd, i vägledningen 

och i sökresultaten, ses bildstöden med en kort sammanfattning. För att 
läsa mer om bildstöden trycker man på pilen ner eller på titeln. Detta var 
inte helt tydligt och för att förtydliga detta kan en text Visa mer skrivas 
ovanför pilen. 
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•! Loggan uppe i vänstra hörnet på alla skärmar fungerar som en hem-knapp. 
Klickar man på den kommer man till “hemskärmen” (skärm 3). Vissa av 
deltagarna förstod det förmodligen på grund av att så fungerar det på 
dagens bildstod.se och vissa förstod det på grund av att andra hemsidor 
använder sig av samma princip, vilket några deltagare uttryckte. Det fanns 
ändå en stor del av deltagarna som inte förstod detta och en lösning skulle 
kunna vara att en “hem-symbol” i form av ett hus läggs till till vänster om 
tillbakaknappen. 

 
Kommentarer från Humblebee som inte upptäckts i tester eller utvärdering: 

•! Tillbakaknappen tror Humblebee är onödig då de flesta använder sig av 
webbläsarens knappar. 

•! Huvudfunktionerna (Mina bildstöd, Skapa bildstöd och Sök) borde inte 
vara synliga då man har klickat skapa bildstöd. Interaktionsdesignmässigt 
blir detta för mycket information för användaren. 

•! Designmässigt är ett förslag att samla alla informationsflikar under samma 
flik och att dessa finns med på alla skärmar. 

•! För att uppmuntra användaren till att fylla i allt på “Beskriv och spara”-
skärmen (skärm 11) kan en bar som visar i procent hur stor del som fyllts 
i.  

•! Ett förslag är att mappen mina favoriter, där man förmodligen har flest 
sparade bildstöd, är öppen som default när man går in i “Mina bildstöd”. 

 
Hur alla dessa punkter ovan hade fungerat borde utforskas i nya testomgångar då 
dessa är förslag på lösningar som designteamet inte har undersökt vidare i detta 
projekt. 
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Appendix A Tidsplan 
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Appendix B Scenarier från 
användarstudie del 2 

Scenarier 
 

1.! Camillas matte-verkstad 
Du ska få besök i din matte-verkstad av en elev som inte är flytande i svenskt tal. 
Eleven kan enstaka ord men har svårt för att uttrycka sig. På bildstod.se kan du 
skapa en bildkarta för att förenkla kommunikationen mellan er och få eleven att 
känna sig delaktig och förstådd. Vilka bilder behövs på en sådan karta för att du 
ska kunna förklara, prata och ställa frågor till eleven och eleven ska kunna 
uttrycka sig, svara och själv ställa frågor? 
 
2.! Blodprov 
Du ska ta med din 7-åriga dotter till vårdcentralen för att ta ett blodprov. Din 
dotter är väldigt rädd för nålar och av tidigare erfarenhet får hon panik inne hos 
sjuksköterskan och vägrar sträcka fram armen. Du har hört att användandet av 
bildstöd i vårdsituationer kan hjälpa barn att minska sin oro kring ett besök då 
barnet känner att han/hon har mer kontroll över sin situation och känner sig 
förberedd. Du ska därför gå in på bildstod.se och skapa ett bildstöd för att prata om 
besöket steg för steg med din dotter innan ni ska dit och även ta med ett bildstöd 
till vårdcentralen för att hon ska kunna förklara för sjuksköterskan hur hon 
mår/känner/tänker. Vilka bilder är lämpliga att ha på en sådan bildkarta för att 
kunna förklara alla steg för barnet och för att barnet ska kunna beskriva 
känslor/tankar och ställa frågor? 
 
3.! Matbordet 
Du har ett barn med funktionsnedsättning som påverkar förmågan att tala. För att 
barnet ska känna sig delaktigt i en middag med familjen ska du göra en bildkarta 
som kan ligga på bordet för att familjen ska kunna kommunicera med varandra. 
Vanliga samtalsämne vid ert middagsbord är vad barnen har gjort i skolan under 
dagen och vad som kommer hända imorgon, resten av veckan eller till helgen. 
Vilka bilder behövs i denna bildkarta för att alla ska kunna uttrycka sig och 
samtala under middagen? 
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Appendix C Manus 

Innan test 
Presentera oss och bakgrund till projekt 

•! Studenter från LTH, exjobbssamarbete med Dart 
•! KomHIT är ett pågående projekt som handlar om att använda bildmaterial 

som kommunikationsstöd i barnsjukvård och tandvård. DART är en enhet 
på Sahlgrenska som står bakom projektet. Visa filmerna på KomHITs 
hemsida om vad bildstöd är och hur det används.  

•! Motivering: Om det här verktyget/webbtjänsten som används för att ta 
fram detta bildstödsmaterial är enkelt att använda så ökar det 
möjligheterna för att fler implementerar bildstöd i sin verksamhet. Så vi 
försöker ta reda på hur verktyget som finns idag kan bli bättre och mer 
användbart. Det är viktigt att helt nya användare lätt kan lära sig och förstå 
webbtjänsten. Det är därför vi vill testa med dig. 

Beskriv testets upplägg och syfte 
•! Du kommer få deluppgifter av oss som du med hjälp av webbtjänsten ska 

försöka lösa. Prototypen är inte fullständig så vi kommer leda dig igenom 
vissa moment, du kan t.ex. inte skriva i några fält utan de kommer redan 
vara ifyllda och alla funktioner funkar inte för alla sidor du är inne på. 

•! Tänk gärna högt vi vill höra om något överraskar, irriterar, är svårt att 
förstå. Efter testet vill vi gärna att du delar med dig av alla tankar idéer 
och åsikter. Du får gärna ställa frågor, ibland händer det att vi inte vill 
svara och uppmanar dig till att försöka lösa det så gott du kan. Detta är för 
att simulera en verklig situation. Kom ihåg att vi inte testar dig utan 
produktens användbarhet. 

 
Under test 
Beskriv användarens uppgift  
Under test beskriver vi också hela tiden alla funktioner vi tänkt men som 
prototypen inte klarar att visa. Hoovertexter, tom karta, klicka i annan mm. 
Manus: 

1.! Din roll som bildstödsanvändare är i testet sjukvårdspersonal. Du vill ta 
fram ett bildstöd att använda som förberedande material inför en 
läkarundersökning. Du får mer detaljer av mig i vad du vill ta fram lite 
senare. Du har blivit tipsad om denna webbtjänsten och ska se om den kan 
hjälpa dig få fram ditt bildstödsmaterial. Nu har du webbtjänstens startsida 
framför dig. 
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2.! Det är första gången du besöker sidan och du är inte registrerad användare 
än. Din första uppgift är att ta dig in på hemsidan.  
Om du bara tittar på sidan, vad är det första du reagerar på när du loggat 
in?  

3.! Nästa uppgift är att kontrollera dina profiluppgifter. Du vill inte att andra 
användare ska kunna se ditt namn och du använder bildstod.se i ditt yrke. 

4.! Du vill ha fram ett bildstod som skulle kunna användas till att förbereda 
ett barn och barnets föräldrar inför ett läkarbesök. Läkarbesöket innebär 
att barnet ska ta ett blodprov. Din uppgift är att ta fram detta bildstöd. 

•! Testperson klickar på Flikarna: (Ge dem tid till att läsa igenom, 
invänta vidare handling). Det är tänkt att även finnas en 
instruktionsfilm under “Kom igång”. 

•! Testperson klickar på Skapa nytt: 
Vi låtsas att du känner dig osäker på vilken mall du borde använda 
eftersom du inte tidigare skapat den här typen av bildstöd. �
(Följ dem genom hela vägledning och skapa nytt processen. Om 
de väljer annan mall än schema låt dem utforska men säg att 
prototypen inte tillåter dem att välja bild i denna mallen, uppmana 
till att välja schema) �
Lägg in en bild som föreställer att ta blodprov. �
Om du vill ändra färg på bakgrundsramen till bilden, hur gör du 
då? 
Du vill nu lägga in en sida till ditt bildstöd. �
Om du vill att denna sida ska vara en karta istället för schema, hur 
gör du då?�
Om du vill ha fler bilder på denna sidan, hur gör du då?�
Du är nu klar med ditt bildstöd och vill gå vidare. (förklara att 
fortsättknappen kommer vara synlig hur du än scrollar)�
Allt kommer nu vara förvalt eftersom du svarade på ett antal 
frågor i vägledningen. Titel, beskrivning och privat/publikt väljer 
man själv. 
(när testperson hittat lägg till i mina sparade) Lägg till i mappen 
mina favoriter.  

•! Testperson trycker på Mina bildstöd: (Låt dem utforska och 
uttrycka sina åsikter högt) �
Om du vill flytta blodprov till Övriga bildstöd istället? Hur gör 
du?�
Hur går du till väga om du vill skriva ut ditt bildstöd?�
Vi låtsas nu att din kollega kommer och frågar dig om du har 
något bra bildstöd som beskriver stegen för blodprovstagning. 
Hon hade sett ett bra bildstöd användas på er avdelning. Vad gör 
du i så fall? �
Din kollega tipsade dig om ett användbart bildstöd häromdagen 
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och sa att hon skulle dela det med dig. Hur hittar du det bildstödet 
i så fall? 

 
Om vi nu börjar om, gå tillbaka till förstasidan, och försök leta upp ett färdigt 
bildstöd som passar denna situationen ist. (samma sak om de börjar med sök, 
skapa sen) 
 

•! Testperson klickar på Sök: Vilka ord hade du valt att frisöka 
på?(när de sagt vad de söker på förklarar vi att det kommer upp 
massa bildstöd och du hittar inte vad du letar efter) Testperson 
klickar på Avancerad sök: 
Nu kan du inte fylla i något själv men säg högt vad du hade velat 
välja och hur du tänker. Testpersonen trycker på sökknappen: 
På grund av begränsningar i prototypen så är fälten förifyllda. Du 
får många sökresultat och vill se det senast skapade.�
Du hittar boldprovsbildstödet och bilderna är väldigt små, hur gör 
du för att titta närmre på detta bildstöd?�
Om du vet att du kommer behöva använda detta bildstöd igen vid 
ett senare tillfälle och snabbt vill kunna hitta det, hur gör du då?�
Om du vill använda detta bildstöd men vill byta ut en bild, hur gör 
du då?�
Du vet att Anna som skapat blodprovsbildstödet brukar skapa 
användbara bildstöd till deras verksamheter. Om du är intresserad 
av att se om du kan använda något mer som hon skapat, vad gör 
du då? 

 
5.! Du hittar ett olämpligt bildstöd som du genast förstår är oseriöst och bör 

tas bort. Vad gör du?  
6.! Du är intresserad av andra användningsområden för bildstöd och hur det 

kan användas. Försök ta reda på mer information om detta. 
7.! Du är nu färdig och kan logga ut 
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Appendix D Uppgiftslista 

 

  
Ja/Delvis/
Nej Kommentarer 

Registrering/logga 
in 

Fyller i (säger högt) fälten 
korrekt   
Förstår att han/hon är 
inloggad   
Upptäcker att han/hon bör 
komplettera profiluppgifter   

Ändrar 
profiluppgifter 

Vill fylla i sina uppgifter, 
han/hon förstår vikten av det   
Fyller i (säger högt) fälten 
korrekt   

Fliknavigering 

Upptäcker flikarna   
Använder dem som stöd för 
att få information om något   
Använder dem för att hitta 
kontaktuppgifter   

Välja mall 

Utforskar vägledning   
Utforskar rullgardinerna   
Förstår hur frågorna i 
vägledning ska besvaras   
Trycker på någon av 
knapparna på 
vägledningsresultatsidan för 
att gå vidare   
Förstår att relaterade bildstöd 
kan användas   
Väljer en mall   
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Utforma bildstöd 

Trycker på välj bild   
Lägger märke till relaterade 
bildsökningar   
Väljer bild   
Utforskar "alternativ"   
Lägger till sida   
Vet om vilken sida i sitt 
bildstöd som är synligt   
Förstår funktionen ändra 
sidans layout   
Förstår lägg till bild   
Trycker på fortsätt   

Beskriv bildstöd 

Väljer privat eller publik   
Ser vilka fält som måste 
fyllas i   
Förstår hur fälten ska fyllas i   
Väljer en mapp att spara till i 
Mina bildstöd   
Trycker på fortsätt   

Mina bildstöd 

Förstår att man är inne i Mina 
bildstöd   
Förstår hur man lägger till 
mapp   
Förstår hur man kan flytta 
bildstöd mellan mappar   
Förstår hur mappen delade 
med mig används   

Sök 

Väljer att frisöka   
Klickar på avancerad sök   
Besvarar frågorna korrekt   
Tar till sig 
sammanfattningsinformation
en i ett sökresultat   
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Upptäcker sortera funktionen   

Hantera bildstöd 

Använder sig av "visa mer 
utfällning" av bildstöd   
Hämtar PDF när han/hon vill 
skriva ut   
Förstår hur man delar med 
andra användare   
Hitta bildstöd från annan 
användare genom att klicka 
på namnet   
Förstår hur man 
förhandsgranska   
Förstår använda som mall 
funktionen   

Allmänna 
funktioner 

Använder tillbakaknapp när 
det behövs   
Använder loggan för att 
klicka sig till startsida   
Hittar till Loggar ut   
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Appendix E Rådata i 
affinitetsdiagrammet 

Sammanställning av affinitetsdiagrammet med rådata från 
intervjuer/observationer: 
Effekter av nya patientlagen 
Denna kategori beskriver effekter, som de tillfrågade användarna uttryckt, av att 
den nya patientlagen trädde i kraft år 2015. 

•! Folk trycker på sina rättigheter 
•! Vårdpersonal trycker på att patienter ska säga till om man inte är nöjd 
•! Ökat intresse för användning av bildstöd, fler och fler vill göra 

studiebesök på SÄS för att lära sig om hur de använder bildstöd. 
•! Överrapportering, mellan varje skift sjuksköterskor emellan framför 

patient 
 
Implementering av bildstödsanvändning 
Denna kategori beskriver sådant som användarna uttryckt är kopplat till att 
implementera användning av bildstöd i sjukvården. 

•! Måste få ledningen med sig 
•! Tvång krävs om folk ska börja använda det 
•! Implementeringen och att få personal att börja använda bildstöd går 

långsamt 
•! Lättare att få nyanställda att använda det  

 
Situationer i användning av bildstöd 
Denna kategori innehåller saker kopplat till de situationer som bildstöd används. 

•! Vissa föräldrar vill inte förbereda sina barn 
•! Svårt att veta hur mycket de förstår 
•! Kommunikation sköts mest med vårdnadshavare 
•! De allra flesta läser kallelsen i lugnt och ro hemma 
•! Man talat direkt till personen med funktionsnedsättning men den som är 

med får översätta eller komplettera 
•! Personal väljer den info som ska ges muntligt, bör vara samma som i 

kallelsen 
•! Patient har förtroendeproblem med “oss i vita rockar” 
•! Skiljer på läkare och sjukvårdspersonal 
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•! Tips på användarsituationer: Akuta läkarbesök, läkarmottagning(öra, hals, 
blodprov), avdelningstavla, EKG, röntgen, bildkallelser, bildbok 

•! Föräldrar förstår inte att bildstöd är bra och personal har inte tid att 
förklara 

•! Allmän syn är viktigt och att trycka på att alla barn har nytta av det 
•! Går inte alltid lika smidigt som på KomHITs filmer 
•! Bildtavlor fungerar bra men inte om personalen glömmer uppdatera eller 

föräldrar inte förstår varför det är bra 
•! Att leka sig till resultat 

 
Positiva effekter 
Denna kategori innehåller sådant som identifierats som positiva konsekvenser eller 
effekter av att bildstöd används med barn i vården.  

•! Barnet är delaktigt och tillåts peka och pilla på saker under besök 
•! Lek gör att barn enklare tar till sig saker och gör som man uppmanar 
•! Det rings mindre på klockan efter införandet av bildtavlor 
•! Personal, föräldrar och barn drar nytta av att använda bildstöd 
•! Barnens oro minskar 
•! Barnet påminner personalen om de glömmer något 

 
Positiva reflektioner 
Denna kategori innehåller positiva reflektioner till bildstödsanvändning med barn i 
vården.  

•! Bilder är bra för alla!! 
•! Växande intresse 
•! Blir det rutin tjänar man tid i längden 
•! Struktur på dagen är bra för långtidspatienter 

 
Förbättringar i användningen av bildstöd 
Denna kategori samlar sådant som identifierats som förbättringsmöjligheter i 
användning av bildstöd. 

•! Motigt på grund av personalbrist och tidsbrist, även kunskapsbrist 
•! Få personal bekväma med att använda bildkartor (hur gör jag när jag sitter 

med patienten? hur tar man steget framåt?) 
•! Övertyga folk om att det behövs användas 
•! Finns det ett behov i att öva sig? 

bildstod.se 
•! Var börjar man när man skapar bildstöd? 
•! Man går ofta direkt till bildstod.se och missar infon från KomHITs 

hemsida 
•! Man vill kunna göra mer på bildstod.se, som mer detaljerade kallelser med 

fler/större/mindre bilder än vad som erbjuds på hemsidan, man vill ha fler 
möjligheter 

•! Egna bilder laddas ofta upp, då det är svårt att hitta rätt bild på hemsidan 
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•! Sjuksköterskor och logopeder har ibland olika syn på vad som är lämplig 
bild 

 
Möjligheter och idéer 
Denna kategori samlar allt som uppfattas som tips, möjligheter och idéer till 
projektet.  

•! Ha en i-pad på avdelningen blir kanske lättare 
•! Film/seminarier är bra sätt att informera på 
•! Kopplat till bildstod.se, måste vara över internet idag 
•! Man vet inte hur patienten kommer att reagera så rollspel blir inte riktigt 

verklighetsförankrat 
•! Crowdsourcing och input från användare 
•! Guide till hur man använder bildstöd eller skapar sitt bildstöd 
•! Mata in vad man vet och en färdig karta ges samtidigt som man ser vem 

som sparat liknande och vad de haft för sökord  
•! Två sätt, plattform eller innehåll 
•! På utbildningsportalen med olika språk 
•! Småtester som när man tar körkort 
•! Redan i utbildningen vore det bästa. Kunskapsutbyte uppskattas 
•! VR känns krångligt och svårt att implementera 

 
Att ge och ta emot information 
Denna kategori innehåller allt kopplat till hur information tas emot, uppfattas och 
förmedlas. 

•! Det finns behov av att göra info mer överskådligt så att patienter inte blir 
överväldigade 

•! Samma info på kallelse som på plats 
•! Stressade patienter tar in info sämre och stöd i form av bilder hjälper 
•! Prata till barnet och till föräldrar när det var info som de behövde 
•! Sprida information på ett enkelt sätt är nyckeln. "den som är smart är den 

som kan få andra att förstå..." 
•! Det är viktigt för barnen att de känner igen bilderna, att samma bilder 

används för en och samma betydelse 
•! Det bör vara så lite och enkel text som möjligt till varje bild (kallelse) 
•! Information tas bäst in om den är lättsam (lite kul) 
•! Bildkallelsen är ett enkelt, snabbt sätt att förmedla informationen 
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Appendix F Prototyp LoFi 1 
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Appendix G Prototyp LoFi 2 
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Appendix H Riskanalystabell 

 
 Risk Eventuell riskkälla Förslag på åtgärder Åtgärdas? Motivering 

Bild 
1 

Användaren väljer att inte 
registrera sig. 

 

Bilderna och den "talande 
meningen" missleder 
användaren att tro att 
webbtjänsten erbjuder 
annat än den gör 

Föreslå bilder och mening som 
verkligen ringar in hur bildstod.se 
kan hjälpa sin användare. 

NEJ 

Vi ger exempel 
men DART har 
bäst inblick i hur 
bildstöd ska 
representeras 

Rubrikerna på flikarna 
talar inte till användaren. 
Infon under flikarna är 
irrelevant/otillräcklig för 
användaren 

Ha rubriker som ringar in 
innehållet under flikarna och 
kopplas till vad användare kan 
tänkas vilja veta mer om. (Oavsett 
om den är länkad från KomHIT 
eller inte) Visuellt synliga och 
tydliga. NEJ 

Samma som 
ovan 

Bild 
2 

Användaren väljer att 
avbryta sin registrering. 

Det upplevs som för 
mycket att fylla i eller att 
det tar lång tid 

- Enkel/inte plottrig design på 
formuläret JA  
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Det framgår inte hur 
användarens uppgifter 
kommer hanteras och vad 
de kommer användas till. 

- Frågetecken eller cursor text som 
förklarar 

JA  

Användaren lyckas inte 
slutföra sin registrering. 

Att användaren inte förstår 
varför den inte kan klicka 
på registreraknappen när 
den tror den är klar med 
att fylla i. 

- Ett systemmeddelande när 
användaren klickar på registrera 
som beskriver varför uppgifterna 
som angetts är ofullständiga 
- Beskrivning av "val av 
lösenordskrav" om man håller 
musen över NEJ 

Risken anses 
vara väldigt låg 
att användaren 
inte lyckas 
genomföra detta 
steg 

Bild 
3 

De tänkta 
tipsen/inspirationen är 

orelevant för den 
specifika användaren. 

Användaren upptäcker inte 
att den ska/bryr sig inte 
om att komplettera sina 
profiluppgifter 

- Tydligt (något störande) 
meddelande någonstans på sidan 
som endast försvinner när 
användaren kompletterat sina 
uppgifter 
- Förklara varför uppgifterna är 
viktiga "För att här få mer 
relevanta tips och råd på bildstöd 
just för dig, komplettera dina 
profiluppgifter här!" (inne i min 
profil) JA  

Användaren väljer direkt 
skapa nytt även om 
kanske ett perfekt 

Användaren har inte 
förstått hur den kan 
använda andras färdiga 

- Någon slags intromening om att 
det finns färdiga bildstöd som 
enkelt kan sökas efter och NEJ 

Risken anses 
vara väldigt låg 
att användaren 
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bildstöd väntar på dem i 
bildstödsbanken 

bildstöd, och kopplar då 
inte att den borde testa att 
söka 

användas, kanske som cursor 
marker? 

inte kan ta reda 
på hur det 
fungerar 

Bild 
4 

Användaren kopplar inte 
att den är inne i ändra 

profilläge, blir osäker på 
om den verkligen hamnat 

där den klickat eller 
"gjort fel" 

Ingen feedback på vart i 
webbtjänsten som 
användaren klickat in sig 
på 

- En profilsymbol och överskrift 
"Dina profiluppgifter" då man är 
inne på den sidan 
- Istället för spara, "Spara dina 
profiluppgifter" JA  

Användaren vill inte fylla 
i och komplettera 

uppgifterna, låter dem 
vara 

Personen känner sig 
utlämnad eller osäker på 
vad informationen ska 
användas till 

- En länktext "Hur används dina 
profiluppgifter i Bildstöd?" med 
popup som förklarar vad 
uppgifterna ska användas till. JA  

Användaren tycker det är 
för mycket att fylla i t.ex. 
att behöva ange 
användarnamn, namn och 
email som identifiering. 

- Ta bort användarnamnfunktionen 
- Användarnamn endast möjlig att 
fylla i om man väljer att inte vilja 
ha sitt namn synligt JA  

Bild 
5 

Användaren tar bort sin 
mailadress som är ifylld 

som default 

Användaren tror att andra 
användare ska kunna se 
mailadressen vilket den 
kanske inte vill 

- Mailadress bör vara obligatorisk, 
går ej att spara utan att den är 
ifylld men en kryssairuta där det 
står "Jag vill inte att min mail ska 
vara synlig för andra 
bildstödsanvändare" JA  
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Användaren tror att Bildstöd 
ska börja skicka mail till 
dem, spamma 

- Kryssa i ruta med "Jag vill att 
bildstöd ska skicka meddelande 
om t.ex. webbtjänstuppdateringar 
till mig" NEJ 

Räcker med info 
kring hur dina 
uppgifter hanteras 

Bild 
6 

Användaren tar sig genom 
vägledning fast den inte 

behöver vägledning 
De olika alternativen kanske 
inte uppfattas vara klickbara 

- Texten exempelvis "karta" görs 
i länkfärg så den ser mer klickbar 
ut, knappliknande ramar på dem JA  

Bild 
7 

Användaren tycker det är för 
svårt att fylla i och väljer att 

inte våga testa utan gå tillbaka 
till bild 6 

Användaren hittar inga 
lämpliga val i rullgardinerna 
för bildstödet den vill skapa 

- Använda övergripande rubriker 
på valmöjligheterna som täcker 
in så mycket tänkbart som 
möjligt men utan att vara för 
specifik 
- Möjlighet att klicka i annan och 
skriva fritt JA  

Användaren har för mycket 
alternativ att välja på att den 
inte orkar leta sig igenom 
dem alla 

- Ha med kategori som en första 
del, så att situationer inom valda 
kategorin endast blir synligt. 
(Som i sökfunktion) JA  

Bild 
8 

Användaren vill ändå inte välja 
karta, kan bli frustrerad över 
att den lurats gå igenom 
vägledning 

Endast en knapp välj karta 
kan få användaren att tro att 
det är enda sättet att gå 
vidare 

- Att lägga till en knapp "Välj en 
annan mall" bredvid, skapa 
genväg för användaren så den 
slipper koppla att den måste 
trycka tillbaka sig. JA  

Användaren ser ett bildstöd 
som är likt det den vill skapa 

Det framgår inte att man kan 
öppna dem bildstöden 

- Gör dem tydligt klickbara med 
färgad text på titeln t.ex. utforma JA  
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bland relaterade bildstöden 
men använder det inte 

så att de ser ut som sökresultaten 
gör med alternativ om man 
klickar ner 

Användaren tänker inte på 
att man kan ändra/använda 
färdiga bildstöd då de 
alternativen inte är synliga 

- Påminn genom att ha "använd 
som mall" tydligt 

NEJ 

Det ska se ut som 
i sökresultaten, 
med möjlighet att 
klicka ner och 
läsa mer 

För mycket text så den orkar 
inte läsa något eller fortsätta 
utforska sidan 

- Ta bort textstycket ovanför 
"relaterade bildstöd" JA  

Bild 
9 

Användaren förstår inte att den 
kan skapa flera sidor 

Användaren tror att sidorna 
till vänster representerar 
bilderna 

- Att ha som default att hela 
sidan med alla bilder syns men 
att då man klickar på en bild så 
zoomas man in 
- En avgränsande markering i 
arbetsfältet som symboliserar att 
det är ett sidblad man jobbar på 
- En text bredvid plustecknet 
"Lägg till ny sida" JA  

Användaren förstår inte hur 
man lägger till fler bilder till 
en sida 

Hela sidan är inte default 
synlig, plusset längst ner på 
sidan syns bara då man 
scrollat ner 

- Default att hela sidan är synlig 
- Ha en knapp med symbol "+1" 
och text "Lägg till fler bilder till 
mallen" väl synligt längst ner på NEJ 

Det anses enkelt 
att lära sig 
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sidan eller i samband med 
fortsättknapp 
- Tydlig scrollindex och knapp 
för "zooma in" och "zooma ut" 

Användaren skapar två helt 
olika bildstöd fast de är till för 
samma kategori/situation/syfte 

Användaren tror att man 
inte kan ha olika mall på 
olika sidor, eftersom den 
inte tänker på att klicka på 
utforska kugghjulet, (liksom 
det var klurigt att upptäcka 
det som stod under 
alternativ innan) 

- Istället för kugghjul en knapp: 
"Ändra sidans layout" eller har vi 
fler alternativ som ska stå där 
under? 

JA  

Bild 
10 

Användaren kopplar inte vad 
som är sökresultat och vad 
som är relaterade sökresultat, 
"Tänker men det här sökte jag 
ju inte på?" 

Ingen överskrift för 
sökresultaten syns 

- Överskrifter "Relaterade 
sökresultat", "Sökresultat för 
"Blodprov"" 

JA  
Användaren vill gå tillbaka 
utan att välja en bild men är 
rädd att om den trycker 
tillbaka så hamnar den i välja 
mall 

Användaren ser flikarna 
högst upp 

- Gör sidan som en popup med 
kryss som alltid syns, oavsett 
scroll 
- En extra "återvänd till ditt 
bildstöd" knapp... JA  

Bild 
11 

Användaren kopplar inte att 
publikt innebär att det blir 
sökbart för andra 

Kryssvaren svarar inte på 
den ställda frågan. - Förtydliga frågan eller svaren 

JA  
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Användaren väljer privat för 
att den inte orkar fylla i allt. 

För många 
rullgardinsalternativ. 

- Begränsa rullgardinsalternativen 
grovt 

NEJ 

Vi ger förslag 
men DART 
har bättre 
inblick i 
området 

Användaren kopplar 
inte/bryr sig inte om att den 
kan hjälpa andra 
bildstödsanvändare genom 
att gör sitt bildstöd publikt  NEJ 

Bra att sortera 
bort de som 
inte skapar 
seriösa 
bildstöd  

Taggar kan upplevas som 
"kaka på kaka" 

- Gör taggfunktion osynlig för 
användaren. Använd användarens 
sökord på bilder som taggar till 
varje bildsök. Kopplas till 
frisökning JA  

Användaren kopplar inte vart 
bildstödet sparas om den väljer 
"Spara i mapp". Den vill direkt 
spara det till datorn förstår inte 
varför det inte funkar. 

Spara i mapp alternativen är 
otydliga för användaen om 
den aldrig introducerats till 
"mina sparade bildstöd" 
tidigare. Den kan uppleva att 
funktionen spara till datorn 
saknas. 

- En extra knapp spara till datorn 
- En kort beskrivning av mina 
Sparade bildstöd, popup eller cursor 
text t.ex. kanske länk dit.. 
- "Lägg till i mina sparade", välj 
mapp JA 

Måste 
diskuteras hur 
det ska lösas 

Användaren vågar inte klicka 
på Spara och avsluta, "jag vill 

Användaren tror att spara 
och avsluta innebär att den 
kommer avsluta allt innan 

- Förtydliga med spara och använd 
istället för avsluta 
- Lägg till en hämta knapp JA 

Samma som 
ovan 
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ju använda bildstödet innan jag 
avslutar" 

den får chans att välja att 
använda bildstödet. 

- Lägg till en stegflik "4. Använd" 

Bild 
12 

Användaren undrar har svårt 
att orientera sig och är osäker 
på om det är samma funktioner 
som vid start här, "Skapa 
bildstöd", "Sök bland 
bildstöd". Vart är jag nu? 

Det ser nästan likadant ut 
som från början men inte 
riktigt.. Osäkerhet kring om 
funktionerna är likadana 

- Förslag: 
I fältet till vänster exakt som på 
startsidan men att "mina sparade 
bildstödknappen" är i annan 
färg/markerad eftersom det är den 
man är inne i. Tre defaultmappar: 
Delade med mig, Oavslutade och 
Mina favoriter. Bredvid mapparna 
en mapp med plustecken och text 
"skapa ny mapp". JA  

Bild 
13 

Användaren tror att den måste 
fylla i allt för att söka. 

Avancerad sök synlig hela 
tiden - Dölj avancerad sök JA  

Användaren är osäker på vad 
bildskapare och 
kommunikationspartner 
innebär även efter den tittat 
igenom rullgardinerna 

Användaren är inte bekant 
med terminologin 

- Förenkla orden, använda cursor 
text eller frågetecken popup för att 
förklara innebörden 

JA  
Användaren förstår inte hur 
informationen: 
nedladdningssymbol, 9 st, 
senast nedladdning och datum 
är relevant för den Beskrivning otydlig 

- Val av ord mer användarriktad 
t.ex. "Senast hämtad". "Hämtats 
totalt 9 gånger". JA  
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Användaren skapar oseriösa 
bildstöd och missbrukar 

webbtjänsten 

Det finns inga villkor/regler 
att godkänna vid 
registrering. 

- Skapa ett regeldokument som 
måste godkännas med kryssbox NEJ 

Inte 
fokusområde 

Bild 
14 

Användaren förstår inte vad 
den borde välja för att få kunna 

använda sitt bildstöd, spara i 
mapp, hämta, klicka upp? 

För många alternativ som är 
för lika kan ge användaren 
rädsla att agera och välja fel 

- Förtydliga vad spara i mapp 
innebär. Skriva istället "Spara till 
mina sparade bildstöd" och "Hämta 
som pdf till datorn", 
- "Skriv ut pdf" istället för hämta till 
datorn? JA  
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Appendix I Prototyp HiFi 
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