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Förord 
 

Jag vill tacka alla som varit ett stort stöd till mig genom denna studie.  

Ett stort tack till alla personer som deltog i enkätundersökningar samt intervjuer och 

speciellt ett stort tack till testdeltagarna som tog sin tid att diskutera och testa prototypen. 

Era åsikter var oerhört givande och lärorika.  

Tack till Hälsans nya verktyg som tog emot min idé om en applikation för 

sjukvårdsrådgivning och som diskuterade med mig om hur idén kan utformas. Ytterligare ett 

tack för hjälpen med att få fram en användbar och bra slutdesign och produkten.  

Sist men inte minst vill jag tacka Johan Åberg, examinatorn och handledaren för denna 

studie som hjälp och väglett mig för att genomföra ett bra exjobb.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Sammanfattning 
 

Det finns olika valmöjligheter för att söka sjukvårdsrådgivning, bland annat att ringa in till 

vårdgivare eller att söka information om olika symptom via internet. Det vanligaste 

alternativet människor idag använder för sjukvårdsrådgivning är via telefon, främst genom 

att kontakta 1177. Dock saknas det ett lättåtkomligt alternativ via mobil teknik. Denna 

studie tjänar att undersöka vad för behov och möjligheter det finns för en 

sjukvårdsrådgivningsapplikation. Vidare tjänar studien att undersöka vilka ytterliga 

funktioner en sådan tjänst ska inneha. Baserat på om det finns ett behov och vilka 

funktioner bör existera, tjänar studien att utveckla en mobil applikation vilket möter 

behoven och kraven.  

I studien visar resultatet att det finns ett behov för ytterligare ett alternativ för 

sjukvårdsrådgivning. Behoven kan uppnås genom utveckling av en mobil applikation. Vidare 

visar resultatet vilka funktioner ansågs nödvändiga av de tilltänkta användarna. 

Designprocessen utgår från en målinriktad designmetod och där applikationen utformas 

efter viktiga designprinciper för beteendeförändrande system. Studien har även en 

avgränsad målgrupp vilket fungerar som de primära användarna. De primära användarna 

fungerar såsom det främsta verktyget för designutvecklingen och har använts för 

datainsamling via intervjuer och testsessioner.  

Baserat på resultaten kunde en prototyp designas och utvecklas samt utvärderas. Detta 

ledde till en slutgiltig design av produkten vilket nådde upp till användarnas behov och 

förväntningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

There are different options for seeking healthcare advice, such as calling a health care 

provider or by searching for information about different symptoms online. The most 

common option people today use for healthcare advice, is by calling ta healthcare center, 

mainly 1177. There is however no easy accessible option for mobile technology. This study 

serves to examine the needs and possibilities for a healthcare service application for a 

mobile phone. Furthermore, the study serves to examine what additional features such 

service shall hold. Based on whether there is a need and what function there should exist, 

the study serves to develop a mobile application that meets the need and requirements.  

The result of the study, shows that there is a need for an additional option for healthcare 

services. The needs can be achieved through the development of a mobile application. 

Furthermore, the results indicates which features deemed to be necessary by the potential 

users. The design process, proceeds from a goal-oriented design method and where the 

application is developed along the key design principles of a behaviour-change system. The 

study also has defined target group that serves as the primary users. The primary users 

serves as the primary tools for the design development, and has been used for data 

collection through interviews and testing sessions. 

Based on the results, a prototype could be designed, developed and also evaluated. This led 

to a final design of the product that also reached up to the users’ needs and expectation. 
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1. Inledning 
 

Flera studier har visat att kommunikation hemifrån med vårdpersonal är betryggande för en 

patient med en sjukdom, främst de med en kronisk sjukdom. Det ger en känsla av säkerhet 

och trivsel att kunna vara i en hemmamiljö men ändå få den hjälp och stöd patienten 

behöver av vården. (Nilsson, Öhman, & Söderberg 2006)  

Idag har Sverige en samlingsplats för information och hälsa inom vård där det erbjuds 

vårdrådgivning via telefon eller på webben. På 1177 finns det tillgänglig information och 

svar på olika frågor. Användare kan genom e-tjänster logga in på deras sidor för att boka, 

avboka, kolla bokade tider eller för förnyelse av recept. (1177) Dock saknas det idag 

rådgivning via mobil teknik. 

1.1 Bakgrund 
Användning av applikationer för smartphones har i dagens samhälle ökat alltmer. Vid 

sökning av ”hälsorådgivning” eller ”rådgivning hälsa” i Google applikationsbutik ”Google 

Play”, är resultatet endast applikationer där personer kan få hjälp med kost och träning. 

Ingen applikation om rådgivning och symptom återfinns i resultatet. Utförs samma sökning 

på engelska där det istället skrivs in ”healthcare” påträffar sökningen resultat på en 

applikation vid namn ”Carolinas HelthCare system”. Applikationen tillåter individer att 

kunna välja mellan olika alternativ, bland annat att boka en tid, hitta en specifik läkare eller 

kolla efter olika symptom. Orsaken till att det inte finns svenska applikationer vilka stödjer 

rådgivning är på grund av att informationen ska vara samlad på en plats vilket är 

lättåtkomlig för alla. Vidare har det inte vågats ge ansvar för egenvård bland människor 

(Carolinashealthcare, 2014).  

Istället för rådgivning via applikationer kan individer välja mellan att ringa in till 1177 och få 

svar på frågor eller söka runt i deras webbtjänst (Vårdguiden, 2013). Även om dessa två 

tjänster hjälper individer på olika sätt är det inte alltid lätt att hitta det användaren söker 

efter på webben. Söker personer endast efter olika symptom kan webbtjänsten vara en lång 

väg att gå tillväga på och det är inte alltid en person kan eller vill ringa in och ställa frågor till 
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1177. I dessa fall skulle det vara fördelaktigt med en tjänst vilket ger svar på det individen 

söker i form av en applikation.  

Det finns två olika problem att överkomma med en liknande tjänst. Det första är att nå ut till 

användare att applikationen endast är en rådgivningsapplikation och inte en tjänst där 

symptom avges. Användare ska inte förlita sig på applikationen och ska uppsöka ytterligare 

hjälp om det behövs, problemet att komma ut med den informationen är nödvändig då 

applikationen inte ska hållas ansvarig vid olyckshändelser. Det andra problemet är att finna 

en algoritm eller lösning på en beslutsmodell vid angivning av symptom. När olika symptom 

väljs, beroende på vilken del av kroppen användaren valt, gäller det att på något sätt få ut 

ett procentuellt svar på vad det kan vara och vad användaren bör göra.  

1.2 Motivering 
Att ringa till in till 1177 för sjukvårdsrådgivning kan innebära långa väntetider på telefon för 

människor endast är ute efter ett snabbt svar på deras fråga. Vid sökning av svar via 

webbtjänsten genereras ett större resultat än endast den information vilket eftersöks. Då 

det inte ges några valmöjligheter på symptom användaren uppfattar sig ha är den generade 

informationen inte avgränsad och för stor för att kunna sammanfattas.   

 

Målet med att ta fram en applikation är för att underlätta arbetet för användare och även 

sjuksköterskor som tar emot samtal för sjukvårdsrådgivning. Det är viktigt att det finns en 

mobil stöd rådgivning och att det inte endast finns tillgängligt via en webbtjänst, detta på 

grund av att många idag har allt oftare en smartphone till hands än en dator.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är utforska behov av rådgivningsapplikationer och även möjligheterna 

för att få det förverkligad. Syftet är även att komma fram med ett designförslag för 

applikationen där den kommer ta hänsyn till användaren, vad användaren vill göra och även 

hur systemet hanterar användarens val. 

För att dessa krav ska uppfyllas kommer olika undersökningar utföras för att få fram 

behovet kring en liknande applikation samt vilka designprinciper applikationen skall baseras 

på. För att enklast lösa dessa problem kommer följande frågeställningar att besvaras. 
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1.3.1 Frågeställningar 

 Finns det ett behov för en sjukvårdsrådgivningsapplikation?  

 Hur kan en mobil sjukvårdsrådgivningsapplikation, baserad på Oinas-Kukkonens 

(2010) designprinciper samt 1177s beslutsmodell designas?  

1.4 Avgränsningar 
Att ta fram en applikation kräver mycket arbete kring hur design ska se ut men även hur 

implementationen ska vara. Arbetet fokuserar på att få fram en användbar prototyp vilket 

senare skall kunna implementeras. Applikationen vilket utvecklats ska kunna tjäna personer 

i alla åldrar men vi har valt i studien att avgränsa målgruppen till åldrarna 18 till 30 år. 

Målgruppen valdes efter personer vilka var mest lättåtkomliga vid testsessionerna. Därför 

avgränsades även enkätundersökningen efter målgruppen.  
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2. Teoretisk bakgrund 
 

I detta kapitel tas det upp om e-hälsa, 1177 rådgivningsmetoder, om ”Carolinas 

healtchare system” och metodteorier.  

2.1 Rådgivningsmetoder 1177 

1177 använder sig av tre olika tjänster vilka erbjuds för användare i form av 

sjukvårdsrådgivning via telefon, information via webbtjänst och även e-tjänster via webben. 

2.1.1 Vårdguiden via telefon 
Patienters första kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivning är vanligtvis via telefon. 

Personer vilka söker snabba svar på frågor om sjukvårdsrådgivning ringer främst in till 1177 

(Marklund et al. 2007).  Sjuksköterskor på 1177 vårdguiden ger svar, råd och vägledning till 

vad personen bör göra, beroende på deras symptom. Telefonsköterskorna finns i olika 

regioner men följer samma beslutsmodell, på så sätt får personer runt om landet samma 

hjälp (Vårdguiden 2013).  

Sjukvårdsrådgivning via telefon har haft en tillökning både i Sverige men även 

internationellt. Idén med sjukvårdsrådgivning via telefon berodde främst på att minska 

belastningen på allmänna läkare och även besök till akutmottagningar (Bunn F, Byrne G, 

Kendall S 2004). I Sverige har en person rätt till att kontakta olika vårdrådgivare, men i 

praktiken är det striktare och valen avgränsas till att kontakta en sjukvårdsrådgivare via 

telefon antingen på 1177 eller till den vårdcentral patienten tillhör. Vårdcentraler har inte 

alltid öppet och tillåter oftast inte drop-in tider, vidare är det sällan en person får träffa en 

läkare eller distriktssköterska om de inte ringt in innan (Leppänen, 2010).  

Telefonsköterskorna har varierande klinisk erfarenhet, dock bör de alla kunna arbeta 

självständigt, fatta beslut om behov av ytterligare vård och även ge egenvårdsråd till 

patienten (Holmström 2007).  Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) visar i en studie 

vilka problem en sjuksköterska eller patient upplever sjukvårdsrådgivning via telefon. Några 

av problemen sjuksköterskorna upplevde är att inte kunna se patienten, göra ett fullvärdigt 

beslut på de symptom patienten har och ställa rätt frågor för att få ut mer information från 

patienten. Det uppstod även problem när sjuksköterskan inte kunde, eller fick tala direkt till 

patienten på grund av olika faktorer. Vidare upplevde sjuksköterskorna behov att vara 



 

5 
 

vänliga samt se till att alla var nöjda, även om patienterna inte hade en god attityd 

(Wahlberg, Cedersund, Wredling, 2003). Telefon-sköterskorna upplever sin kontakt med 

patienter till liknelse av en konflikt mellan att behövara vara en vårdare men även en 

väktare. Konflikter kan även uppstå när det kommer till vilket är patientens bästa och den 

de begränsade sjukvårdsresurser. Vidare upplever telefonsköterskorna en rädsla att fatta fel 

beslut (Holmström & Dall’Alba, 2002). Det faktum att hälso- och sjukvårdsrådgivningen är 

begränsad kan leda till etiska dilemman för telefonsköterskorna när de stöter på 

patienterna vilka inte anses sjuka nog för akutmottagningar och istället hänvisas runt inom 

sjukvården (Holmström & Höglund, 2007). 

När det kommer till otrevliga patienter vilka oftast avbryter sjuksköterskan medan de talar 

via telefon eller inte följer rådgivning vilket anges, anses patienterna vara mindre populära. 

Vid liknande situationer kan det vara svårt för sjuksköterskan att vara trevlig mot patienten 

och ge den hjälp patienten söker (Leppänen, 2010).  

Ett problem vilket ganska ofta sker är högtryck av telefonsamtal, sjuksköterska upplever 

stress av ökningen av samtal och att patienten på linjen är irriterad för tiden det tagit att nå 

fram (Wahlberg, Cedersund, Wredling, 2003). Även patienterna finner det jobbigt när de 

inte når fram på grund av köer och värst är det på morgnarna. En av anledningarna kan vara 

att minska kostnaderna och därmed anställa färre sjuksköterskor för att arbeta med att ta 

emot samtal (Leppänen, 2010).  

Att beskriva ett problem i ord för någon annan, skiljer sig från person till person och är ett 

problem vilket uppstår från patientens sida. Sjuksköterskan måste därför ta ett beslut från 

det som uppfattats, vilket inte alltid är det korrekta beslutet (Wahlberg, Cedersund, 

Wredling, 2003).  Sjuksköterskorna vilka tar emot samtal är bundna till regler om vilka råd 

de ska och får ge patienten. Ett glapp sker mellan sjuksköterskan och patienten då patienten 

inte alltid får veta vad för möjligheter och regler det finns vilket skulle kunna underlätta 

situationen för patienten.  Det leder till konsekvenser med sjukvårdsrådgivning via telefon 

på grund av att sjuksköterskan oftast har makten till vad för åtgärder ska tas och när 

patienten blir beroende av sjuksköterskan (Leppänen V. 2009).  
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2.1.2 Vårdguiden via webben 
Webbtjänsten erbjuder tjänster inom hälsa och vård från olika regioner i Sverige. Det går att 

läsa om en specifik sjukdom, vad för behandlingar det finns eller ställa en anonym fråga och 

få ett personligt svar. Webbtjänsten innehåller medicinska artiklar om sjukdomar, 

undersökningar och behandlingar vilket alla har tillgång till (Vårdguiden 2013).  

2.1.3 Vårdguiden via e-tjänster 
I personliga e-tjänster kan en användare med e-legitimation eller lösenord komma in på 

”Mina vårdkontakter”. En användare kan t.ex. boka eller avboka en tid, läsa provsvar eller 

förnya ett recept (Vårdguiden 2013). 

2.2 E-hälsa 
E-hälsa en växande term och är ett område för förbättring av vårdtjänster inom hälso- och 

sjukvården. Begreppet kännetecknar inte endast en teknisk utveckling utan även ett ”state-

of-mind” vilket är ett sätt att tänka eller engagera sig för ett bättre sjuk- och hälsovård. När 

det talas om e-hälsa talas det idag om allt virtuellt vilket relateras till datorer och medicin. 

När ordet e-hälsa eller ”e-health” började användas var tanken att tala om de nya 

möjligheterna internet har för hälso- och sjukvård (Eysenbach G, 2001).  

2.2.1 Användning av e-hälsa 
En ökad effektivitet, mindre kostnad av hälsovård, bättre kvalitet på vården, uppmuntra fler 

patienten till ett gemensamt beslut med sjukvården och utbyte av information är några 

punkter vilket e-hälsa baseras på. Användningen av e-hälsa ska vara spännande, lätt och 

även intressant att använda (Eysenbach G, 2001).  

Nya former av tjänster för e-hälsa utvecklas och har stora förmågor för förbättring av hälso- 

och sjukvård. Främst användning av olika former av e-hälsa sker bland patienter vilka 

tenderar ha större medicinskt behov (John Hsu, Jie Huang, James Kinsman, 2005). För 

uppmuntran och stöttande kring eget initiativ av patienter att anta sundare vanor och själva 

kunna hantera olika sjukdomar, exempelvis kroniska sjukdomar, krävs mycket information 

vilket är lättillgänglig. Idag finns det endast begränsats med tjänster för information och 

rådgivning (Free C, Phillips G, Galli L, Watson L, Felix L, et al. (2013)).  

E-hälsa kan tillåta en patient att kolla igenom sin journal via en internetbaserad tjänst. 

Användaren kan få den information de söker efter, kolla igenom sina recept eller föra en 
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dialog mellan vården. Med hjälp av e-hälsa kan information ges ut, speciellt under t.ex. olika 

influensasäsonger, vilket i sig leder till att stress minskar från patientens och 

sjukvårdrådgivarna. Även stresshantering via telefoner kan minska då köerna minskar 

(Alvarez R. 2002).  

Utmaningar för e-hälsa 

E-hälsa för med sig olika utmaningar vilket måste tas hänsyn till. Utmaningarna är bland 

annat vad ska göras och hur det ska göras för att hälsovården ska bli mer effektiv med hjälp 

av e-hälsa. Vidare är en utmaning att veta vad för teknik ska användas och om den är 

tillräcklig. Vad ska en tjänst, baserad på e-hälsa, utföra för funktion, vad tanken bakom det 

är och hur den nya tjänsten kan integreras med det som redan finns, är ännu en utmaning 

(Alvarez R. 2002).  

2.2.1 Mobil e-hälsa 
Det som räknas in i mobil e-hälsa är smartphones vilka stödjer Android eller IOS, olika 

surfplattor, mp3 och även olika spelkonsoler. De olika aparterna kan användas på olika sätt, 

allt från att skicka ett sms till webbaserade tjänster. För varje år ökar antalet användningar 

av mobiltelefoner och många har oftast mobilen till hands än andra tekniska apparater (Free 

C, Phillips G, Galli L, Watson L, Felix L, et al. (2013)).  

 

Kommunikation och rådgivning via telefon har fört med sig stora framgångar, dock kan ett 

steg närmare utveckling innebära större framgångar. Med trådlös teknologi kan olika 

problem lösas snabbare men även föra med sig en effektivare och ökad egenvård hos 

patienter. Mobil e-hälsa medför att patienten kan nå den information vilket söks när det 

behövs. Mobil e-hälsa utvecklas för att underlätta hantering av hälsorådgivning på en 

individuell nivå. Främst har de idag utvecklats för egenvård, en individ ska uppmuntras att ta 

hand om sig själv och ändra sitt beteende t.ex. att en rökare ska försöka sluta röka. För 

personer med en kronisk sjukdom ska information vara lättillgänglig på vad bör göras kring 

olika situationer. Istället för att behöva åka in till en läkare eller ringa vårdrådgivning ska 

patienten enkelt hitta det som söks efter. E-hälsa genom mobil kan användas på olika sätt 

och för med sig låga kostnader, de har tidigare använts för att skicka ett meddelande om råd 

eller hålla sig uppdaterad om vad som skett under en viss tid (Free C, Phillips G, Galli L, 

Watson L, Felix L, et al. (2013)).  
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2.3 System för beteendeförändring 
För varje generation ökar användning av webbaserade tjänster och för med sig fler 

möjligheter till att ta fram olika tjänster för informationssökning. De nya tjänsterna vilka 

utvecklas uppmanar en användare att själv söka efter informationen de letar efter. Oinas-

Kukkonen (2010) beskriver att en av de viktigaste webbtjänsterna inom hälsovård och 

sjukvård är de tjänster vilka främst främjar en mer hälsosam livsstil. Vidare beskriver Oinas-

Kukkonen (2010), att webbaserade tjänster för fetma, diabetes, stress, astmabesvär, ångest, 

depression, rökavvänjning och sömnlöshet har haft en positiv inverkan på användarna.  

Det finns tre aspekter vilka bör ta hänsyn till vid studier där webben behandlas likt ett 

preliminärt utgångsläge. De tre aspekterna vilka ska ta hänsyn till och sammanföras i en 

studie är enligt Hendler m.fl. (2008) social interaktion, tillämpningsbehov och 

infrastrukturkrav. Den starka interaktionen mellan dessa aspekter ger en förståelse för 

samspelet mellan människor och även konstruktionen av programvarusystemets 

egenskaper (Oinas-Kukkonen, 2010).  

Oinas-Kukkonen (2010) menar att internet och andra webbaserade tjänster vilket använder 

verktyg för att åstadkomma det användaren vill, är att de aldrig är neutrala. Dessa tjänster 

influerar användarens attityd och beteende vilket i sig betyder att användaren övertygas till 

att bete sig på ett visst sätt. Beteendeförändrade stödsystem är överlag övertygande, de 

frambringar antingen datormedierat övertygande eller ett övertygande mellan människan 

och datorn. Oinas-Kukkonen (2010) beskriver datormedierat övertygande vilket innebär att 

det är människor som övertygar andra människor genom datorer. De övertygar andra 

genom att använda sig av olika diskussionsforum, e-post, bloggar eller andra sociala nätverk. 

Vidare menar Oinas-Kukkonen (2010) att även om inte webben kommunicerar på samma 

sätt likt människor, finns det studier vilket påvisar att vissa interaktionsmönster liknar social 

kommunikation och kan användas till övertygelse mellan dator och människor. För att detta 

ska kunna ske måste det finnas andra intressenter bakom dessa stödsystem vilket vill 

påverka andra människor beteenden (Oinas-Kukkonen, 2010).  

Vid övertygelse om att människan har det som krävs för att uppnå de mål personen utsatt, 

är det i människans natur att anstränga sig mer för att uppnå målen och inte fokusera på 

tveksamheten vid problem. Oinas-Kukkonen (2010) menar att det är en anledning till varför 

beteendeförändrande system bör byggas upp utefter designprinciper för övertygande 
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teknik. Vidare redogör Oinas-Kukkonen (2010) tre krav vilket bör hållas i åtanke vid 

utveckling av beteende förändrande stödsystem.  Stödsystemet ska bland annat utföra en 

nytta och vara enkel att använda, överlag bör den alltså vara användbar. Med det menas att 

systemet ska tjäna användaren på ett bra sätt genom att ha många olika fungerande 

komponenter likt tillgänglighet, hantering av felmeddelanden, hög informationskvalitet, en 

attraktionskraft och användarens lojalitet. Systemet ska helst vara anspråkslösa, användaren 

ska kunna utföra deras primära uppgifter med hjälp av systemet utan att systemet stör eller 

avbryter dem. Det innebär även att systemet ska påpeka när användaren gör en felaktighet 

exempelvis när användaren utför två uppgifter vilket inte får göras samtidigt. Ett 

beteendeförändrande stödsystem ska även vara transparenta. Utvecklaren bakom systemet 

ska ha en klar bild för användaren vad systemet är till för och vad de huvudsakliga 

uppgifterna är (Oinas-Kukkonen, 2010).  

Designprinciperna till grund mjukvarans funktioner, den ska förbättra interaktionen mellan 

dator och människa, ha en social påverkan och underlätta att uppgiften slutförs efter 

användarens förväntningar. Designprinciperna delas upp i fyra olika delar, dessa är stöd för 

huvudsaklig uppgift, dialogstöd, systemets trovärdighet och socialt stöd. Den första 

kategorin, stöd för huvudsaklig uppgift, används för att främst stödja användaren vid deras 

huvudsakliga uppgift. Stöd för dialoger mellan dator och människor används för att hjälpa 

användaren att uppnå de mål vilket användaren satt ut. Design principen för trovärdighet är 

en kategori där fokus ligger på att systemets pålitlighet ska bli mer övertygande bland 

användare. Den sista kategorin, socialt stöd, finns för att beskriva hur ett system kan 

utvecklas och designas så att den uppmanar och motiverar användaren att använda 

systemet och andra sociala påverkningar (Oinas-Kukkonen, 2010). För en klarare bild över 

dessa designprinciper och vilka underkategorier varje kategori har, se figur 1.  
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 Stöd för         Dialogstöd      Trovärdighet      Socialt stöd 

Huvudsaklig Uppgift                

Figur 1. Designprinciper 

2.4 Carolinas healthcare system 
Carolinas Healthcare system är en hälsovårds organisation i södra och norra Carolina i USA. 

Deras hälso- och sjukvårdssystem är bland de mest kreativa och innovativa och finns till för 

att förbättra hälsan i samhället (Carolinashealthcare, 2014).  

Deras mobila applikation fokuserar mycket på att en användare ska kunna ha kontakt och 

tillgång till deras sjukvårdrådgivare när personen behöver det. Deras applikation tillåter en 

användare att komma åt all form av information personen eftersöker. Några av deras 

funktioner användarna har tillgång till är att hitta en läkare, väntetider, hitta en plats och 

även kolla olika symptom (Carolinashealthcare, 2014). 

Applikationen erbjuder olika val vid uppstart (se figur 2), användaren kan bland annat kolla 

symptom, boka tid eller till och med kolla väntetider. Vid val av symptom skickas 

användaren vidare till ytterliga några val att utföra (se figur 3). Användaren ser först en bild 

på en tecknad man där det i första hand går att välja om personen det handlar om, är en 

Designprinciper för 

övertygande systemdesign 
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man eller kvinna och även det handlar om ett barn eller en vuxen person. Dessa val kan 

utföras genom olika flikar, vilka kan finnas över bilden på kroppen. När användaren valt 

vilken typ av individ det gäller så ska ytterliga val om vilket område på kroppen personen 

har ont på. Det utförs genom att peka på olika ställen på den tecknade figurens kropp, är 

det svårt att veta vad olika ställen på kroppen kallas för kan användaren enkelt klicka i en fil 

”view labels” och få fram namn på alla delar (se figur 4). Vid val av exempelvis mage får 

användaren fram olika val på symptom (se figur 5), där olika val av symptom återfinns. De 

olika symptomvalen, vilka uppkommer efter val av magproblem är torr hy, ökad eller 

minskad aptit eller matförgiftning. Användaren kan vidare välja ett av dessa alternativ, 

exempelvis torr hy, vilket skickar användaren till en ny sidvy (se figur 6). Den nya sidvyn 

innehåller allmän information om torr hy, vad orsakerna kan vara och vad för egenvård det 

finns. Användaren kan istället för val av en specifik kroppsdel välja att trycka på knappen 

”view all symptoms” (se figur 7), och därifrån välj bland olika symptom. Användaren skickas 

istället till en sidvy där alla symptom finns tillgängliga i bokstavsordning. Användaren kan 

välja mellan att scrolla igenom hela listen av symptom eller välja en specifik bokstav vilket i 

sin tur genererar symtom där första bokstaven av symptomen matchar den valda 

bokstaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Valen användaren har i applikationen       Figur 3. Ny fönstret efter användaren valt ”symtom   

                    checker”  
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Figur 4. Val av ”view labels”                 Figur 5. Val av magproblem        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6. Val av ”dry skin”               Figur 7. Vad av ”View all symptoms” 
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2.5 Beslutsmodeller inom hälso- och sjukvårdsrådgivning  
Beslutsmodell skapas för medicinska behov för olika användargrupper och har med tiden 

ökat och haft en positiv inverkan för hälso- och sjukvård. De används för att få en till åsikt 

för att exempelvis diagnoserna tumörer eller hjälpa patienter att använda sig utav egenvård. 

Dock ska människor inte alltid förlita sig endast på beslutsmodellen då den har brister i olika 

etiska frågor och även en låg säkerhetsmarginal eftersom besluten baseras på 

datorberäkningar. Det är därför viktigt att förutse ett system och en algoritm vilken kan 

behandla olika frågor kring medicin och inte avgränsas (Leroy och Chen, 2007).  

Dagens beslutsmodeller utvecklas för fyra olika grupper och beslutsfattare, vilka har olika 

nivåer på medicinsk kunskap och även olika behov. De två första grupperna består personer 

med en medicinsk eller biomedicinsk bakgrund, läkare och forskare. Leroy och Chen (2007) 

beskriver att denna grupp använder sig utav sina kunskaper och även beslutsmodellen för 

att ta beslut. Läkarna använder sig även av ett samspel med deras patienter för att fatta 

beslut och använder beslutsmodellen för att diagnostisera sjukdomar, ge en prognos, 

upprätta en optimal dos av läkemedel eller utvärdera läkemedelsinteraktioner. Forskare 

varken har eller behöver samma interaktion med patienter, vilket läkarna har, men 

använder forskning för att hitta ny medicinsk kunskap och nya behandlingar till olika 

sjukdomar (Leroy och Chen, 2007).   

Vidare beskriver Leroy och Chen (2007) den tredje gruppen i egenskap av en mindre otalad 

grupp men vilka anses vara experter på att hantera medicinska resurser. De har ingen direkt 

interaktion med patienter men har ett ansvar att hantera olika vårdalternativ och faciliteter. 

Den fjärde gruppen är även den största gruppen och har bland resterande grupper minst 

kunskap och ingen utbildning i medicin. Allmänheten tillhör den fjärde gruppen och är 

patienter samt anhöriga till patienter vilka söker information på internet kring olika 

sjukdomar. Även friska människor, vilka inte är patienter på något sjukhus eller har kronisk 

sjukdom, söker medicinsk information på nätet vilket till exempel är hur de bör hålla sin 

livsstil hälsosam (Leroy och Chen, 2007).  

En beslutsmodell innehåller oftast olika individuella komponenter, komponenter har 

forskats kring och satts in i ett enda system (se figur 8). De komponenter vilka använts i en 

beslutsmodell är främst ett användbara gränssnitt, register och algoritmer för att presentera 
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dessa register för beslutstagaren. Beslutsmodell har även en fjärde komponent vilket inte 

finns i registret men kan tilläggas, dessa är övrig kunskapskällor (Leroy och Chen, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Beslutsmodellen egen språköversättning.  

Användargränssnitt 

Leroy och Chen (2007) menar att användargränssnittet i en beslutsmodell design är lika 

viktigt såsom en medicinsk beslutsmodell. Användargränssnittet måste vara intuitivt för den 

tänkbara målgruppen, men även optimerade för deras behov och önskemål. Exempelvis 

måste texten vara enkel och lättförstådd, även om medicinska termer använts, måste 

språket vara på en nivå där personer vilka inte har en akadmeisk medicinsk bagrund förstå. 

(Leroy och Chen, 2007).  

Data  

Data är kärnan av hela beslutsmodellen, för närvarande kan den genereras snabbare än vad 

den kan läsas och förstås. Dataregistret täcker en mängd olika ämnen och områden i 

medicinsk vård och kan lätt på grund av internet utbytas mellan grupper och individer. 

Information kring olika sjukdomar, behandlingar eller olika arter finns tillgängligt på internet 

där alla kan ta del av informationen och dela den vidare. Det finns även vetenskapliga 

tidskrifter i online-versioner vilket författare kan lägga upp (Leroy och Chen, 2007). 

Algoritmen 

För att kunna utveckla och presentera den stora mängden data, förlitar sig beslutsmodellen 

på algoritmer. Dessa algoritmer utvecklas oftast på själva företaget men finns även att nå 

och använda via öppen källkod(Leroy och Chen, 2007). 
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Övriga resurser 

Vid utveckling av beslutsmodeller kan ytterliga resurser och kunskapskällor behövas i form 

av språkteknologi eller anatomiska bilder (Leroy och Chen, 2007).  

2.5.1 1177s beslutsmodell för hälso- och sjukvårdsrådgivning 
1177 hälso- och sjukvårdsrådgivning ska täcka olika förhållande och symptom hos barn, 

vuxna och äldre människor. Beslutsmodellen är symptombaserad och innehar ungefär 121 

rubriker vilka motsvarar vanliga skäl att söka råd. Beslutsmodellen är utformade så det 

liknar en checklista från vilka nyckelfrågor föreslås, baserad på vilken person ringer in och 

vad dennes problem är (se figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Visar ett exempel på en beslutsmodell för 1177 genom sjukvårdsrådgivning via telefon. Egen översättning.  
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Beslutsmodellen stödjer även att telefonsköterskan kan skriva in en tänkbar sjukdom, 

exempelvis migrän, och få fram information och vilka symptomen kan vara (Strom et al. 

2006, Marklund et al.2007). När telefonsköterskorna valt ett symptom, som exempelvis 

hosta, måste de följa hela processen i systemet. Om de väljer att göra undantag och inte 

följa systemet, måste de senare skriva en rapport om varför de valde en annan väg 

(Ernesäter, Holmström & Engström).  

2.6 Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign är ett ämne vilket fokuserar på att definiera formen och beteenden av en 

interaktiv produkt, tjänst eller system. Fokus hamnar på vad användarna behöver och vill ha 

och på vilket sätt går det att uppnå. Interaktionsdesign brukar oftast påverka 

produktdefinitionen vilket tyder på vad för funktioner produkter har (Goodwin, 2009).  

Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011) menar att interaktionsdesign handlar om skapande 

av användarens erfarenheter vilket förstärker sättet människor arbetar på, kommunicerar 

och interagerar. Det finns inget speciellt sätt att utveckla tjänster och produkter men det 

finns en uppmaning till att använda vissa metoder, tekniker och ramverk (Rogers, Y., Sharp, 

H., & Preece, J, 2011). Goodwin (2009) och Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J.  (2011) antyder 

båda att interaktionsdesign och interaktionen mellan dator och människa inte är samma sak 

men kan lätt blandas ihop. Interaktionsdesign fokuserar på teorin, forskning och 

användningen av att designa användarens erfarenheter för olika tekniker medan HCI, 

Human-Computer Interaction, fokuserar på designen, evolutionen och implementationen 

för interaktivt system för människor (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011). Vidare menar 

Goodwin(2009) att utvecklare inom interaktionsdesign måste förstå HCI även om de finner 

mer gemensam koppling med grafiska utvecklare.  

Interaktionsdesign processen 
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    Figur 10. Interaktionsdesigns process egen tolkning 
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Processen av interaktionsdesign handlar om att fastställa krav, designa olika alternativ, 

utveckla prototyper och utvärdera. De olika delarna finns för att de ska interagera mellan 

varandra, informera varandra och repeteras.  För att uppnå alla dessa mål går det att gå 

tillväga på olika sätt exempelvis genom att intervjua olika användare, observera dem vid 

användning av produkten, enkätundersökningar och även att de samarbetar i designutv-

ecklingen (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

2.7 Användbarhet 
För att skapa en mobil applikation inom e-hälsa, behöver en utvecklare förstå hur det 

fungerar på en klinik för att uppfylla dess behov. Utvecklaren behöver samtidigt även se till 

att uppfylla resterande intressenters, patienter och administrationernas behov. För att 

samtliga behov ska uppfyllas måste metoder liknande intervjuer och skugga en klinik 

användas för att utvecklaren ska förstå flödet i olika kliniker samt hur informationsbehovet 

ser ut (Velez m.fl. 2013).  

Användbarhet redogör för att interaktiva produkter är enkla att förstå, effektiva att använda 

och även roliga från användarens perspektiv. Det innefattar optimering av interaktionen 

människor har med interaktiva produkte. (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

2.8 Metodteori 
Metodteorin var grunden till utförandet av metoden och är teorin bakom metodkapitlet i 

studien. För en förståelse av metodkapitlet och varför olika metoder valdes är det viktigt att 

förstå teorin, följande metodteorier har använts senare i studien. 

2.8.1 Målinriktad design 
Olika mål måste uppnås för att användbarhet ska uppnås, dessa mål inom användbarhet är 

oftast optimerade till frågor. Syftet med målen är att förse interaktionsdesigner med 

konkreta meningar för att fastställa olika aspekter av en interaktiv produkt och användarens 

erfarenheter (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J., 2011). Vidare menar Rogers, Y., Sharp, H., & 

Preece, J. (2011) att genom att besvara dessa frågor kan utvecklare varnas tidigt om 

problem, vilket utvecklarna inte räknat med att de skulle uppstå i designen. Dessa mål är 

effektiva att använda, har en bra verkan, säkra att använda, utför en nytta, enkla att lära sig 

och enkelt att komma ihåg hur produkten ska användas (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 

2011).  
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Effektivitet 

Ett vanligt mål vilket refererar till hur en bra produkt utför det den ska. Det är viktigt att 

produkten tillåter användarna att lära sig, utföra deras uppgifter effektivt eller komma åt 

den information de söker efter (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

Verkan 

Detta mål redogör för hur mycket produkten eller tjänsten stödjer och hjälper användaren 

till att utföra deras uppgifter (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

Säkerheten 

Målet involverar att skydda användaren från olika farliga tillstånd och oönskade situationer 

(Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

Nytta 

Refererar till om produkten utför det den utlovad att utföra och förse användaren med. 

Produkten ska förse lämpliga funktioner vilket tillåter användaren att utföra deras uppgifter 

på det sätt de vill (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

Lärandet 

En produkt eller tjänst ska ha ett mål att vara enkel att använda. Människor brukar vanligtvis 

inta gilla att spendera mycket tid för att lära sig hur de ska använda ett system utan vill från 

start förstå vad de måste göra. Det är viktigt att användaren enkelt kan förstå hur produkten 

ska användas genom att utforska gränssnittet och pröva olika funktioner (Rogers, Y., Sharp, 

H., & Preece, J, 2011).  

Minnesvärdhet  

Referera till hur enkelt det är att komma ihåg användningen av produkten eller tjänsten vid 

inlärning. Målet är viktigt för interaktiva produkter vilka inte används eller inte är utsedda 

till att användas ofta. En produkt, vilket användaren endast behöver någon gång per månad 

eller mer ska enkelt komma in i systemet igen utan att behöva lära sig allt ännu en gång 

(Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011). 

2.8.2 Målinriktad designprocess 
Att visualisera konkreta lösningar är det Goodwin (2009) hävdar vara designens grund. 

Liknande lösningar kan vara allt från påtagliga produkter till virtuella tjänster vilka alla utgör 

ett visst behov hos användarna. Målinriktad design är början till produkt- och tjänstdesign, 
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för att utveckla framgångsrika produkter och tjänster är det viktigt att uppnå målen. De mål 

vilka är utsatta till att uppnås är användarens, kundens men även företagets mål vilket i sig 

utvecklas produktens mål. Metoden för målinriktad design bygger på olika verktyg och 

sedvanor vilket är utvecklade genom användning i praktiken (Goodwin, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designprocessen har till grunden alla delar 

och steg i figur 11. Designprocessen stöds 

även av tekniken, planering och 

genomförandet av forskningen kring 

designen. De olika stegen kommer sedan 

användas för att utveckla 

figurer/personer, scenarion och krav för 

att i sin tur användas för utveckling och 

iteration av designlösningar.  

Designprocessen (se figur 11) kan skalas 

upp eller ner beroende på faktorer vilka 

måste ta hänsyn till såsom tid, ekonomi 

och även prioriteringar. Det är viktigt att 

se designprocessen till en metod där 

utvecklare använder den till ett stöd och 

inte till regler vilket måste följas 

(Goodwin, 2009).

Figur 11. Designprocessen engligt Goodwin med egen tolkning 

 

Projektplanering 

Enligt Goodwin (2009) är det viktigt att planera projektet och vilka resurser det finns behov 

till, för att enklare veta vad projektet förväntas att innehålla. Genom att bestämma målen 

för projektet blir det enklare att bygga på en plan därifrån. Vidare hävdar Goodwin (2009) 

att det är näst intill omöjligt att förutse hur lång tid en fullständig design kommer att ta, 

detta på grund av att problemen inte är tillräckligt definierade och att det finns olika vägar 

till att lösa dem. Det är trots detta möjligt för en erfaren utvecklare att föreslå en godtycklig 

uppskattning kring hur lång tid projektet kommer att ta (Goodwin, 2009).  

Projektplanering 

Undersökning 

 

Modellering 

 

Kravdefinition 

 

Ramverksdefinition 

 

Design 

 

Implementationssupport 
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Undersökning 

Undersökningen kopplas samman med bakgrundsstudierna och finns till för att först förstå 

ett problem innan den ska lösas. Genom att användning av bra forskning får utvecklaren en 

stabilare grund för att få ut en bättre produktdefinition och senare utvecklingslösningar. 

Undersökningar hjälper inte endast till för att lösa olika designproblem utan även för att 

processen ska gå snabbare och enklare. Intervjuer med olika intressenter är det första 

viktiga i en undersökning då det förser en klarare syn av behovet och teknisk användning av 

produkten. Medan olika risker upptäcks och antaganden tas är det viktigt att undersöka 

dem (Goodwin, 2009). 

Modellering 

Goodwin (2009) menar att analys av data är mer användbart än att endast fokusera på 

forskning kring data både för personerna vilka utförde forskningen men även medlemmarna 

i gruppen. Analysering involverar identifiering av olika trender och utvecklingsmodeller 

vilket beskriver vad en person har observerat. Bland de viktigaste modellerna för 

analysering är en grupp personer vilka använts för att besluta kring olika designfrågor och 

även kommunikation kring olika problem. (Goodwin, 2009). 

Kravdefinition 

Det sista steget för analysering kring data är att bestämma vad dennes innebörd för 

produktens funktionalitet och designen. Personernas kompetens, miljö, beteenden och mål 

hjälper att utgöra deras behov. Olika scenarios baseras på personers framtida användning 

av produkten och tjänsten detta markerar ytterliga behov vilka anses vara krav (Goodwin, 

2009). 

Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J.  (2011) hävdar att det finns två mål med kravdefinition, ett 

av dem är att förstå så mycket det går om användarna, deras aktivitet och andra koncept av 

aktiviteter så det blir enklare under utveckling av system att förstå och uppnå de utsatta 

målen. Det andra målet, vilket byggs på det första målet, är att utveckla en grupp av stabila 

krav vilka utgör en grund för att påbörja designen. För att förstå dessa två mål är det viktigt 

att förstå vad krav är. Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J.  (2011) menar att krav är påstående 

för att specificera hur en produkt ska göra och hur det ska utföras. Ett viktigt mål är därför 
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att utforma kraven på ett specifikt, anspråkslöst och tydligt sätt (Rogers, Y., Sharp, H., & 

Preece, J., 2011).  

När beslut om vem användaren, kunden, och andra intressenter tagits samt vad designen 

måste uppfylla för dem, går det att påbörja det enkla steg kring beteenden och ramverk för 

produkten. Personer och scenarios är de främsta drivarna av processen men designmönster 

och designprinciper är även nödvändiga. Processen påbörjas genom olika undersökningar 

kring olika lösningar, hur lång tid undersökningen tar beror på projektets mål (Goodwin, 

2009). Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011) beskriver att ett ramverk tydligt utgör 

relationen mellan hur ett system ska fungera, hur det är presenterat för användarna och hur 

det förstås av användarna. 

Design 

Det finns en större möjlighet att utveckla en detaljerad projektplan för att fylla ut och 

förfina designen endast då omfånget av produkten har en färdig och förstådd definition. I 

detalj fasen för designen ingår ett mer omfattat samarbete mellan experterna i ett område 

och utvecklarna/ingenjörerna (Goodwin, 2009).  

Implementationssupport 

När designen är klar är inte produkten klart, utvecklaren blir klar med sitt jobb endast när 

den digitala produkten anses färdig (Goodwin, 2009). 

2.8.3 Datainsamlingen 
För fastställning och utvärdering av kraven är datainsamling en central punkt. Meningen 

med datainsamling är att samla in tillräcklig, noggrann och relevant data så att olika delar av 

kraven kan åtgärdas. Datainsamling är även nyttig för att använda för att uppfatta 

användarnas reaktioner och beteenden när de använder ett system eller en prototyp 

(Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011) beskriver att det finns fem olika nycklar för att 

datainsamlingen ska ske korrekt. Datainsamlingen måste vara planerad och utförd på ett 

noggrant sätt och därför bör dessa fem nycklar uppmärksammas för en lyckad insamling. De 

fem olika nycklar för att datainsamlingen ska ske korrekt är målsättning, identifiering av 

deltagare, relation med deltagare, triangelmätning och pilotstudier 
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Målsättning 

Den största anledningen till datainsamling är att samla ihop nödvändig information om ett 

visst ämne. Det menar Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J.  (2011) och vidare hävdar att det är 

viktigt att identifiera specifika mål för undersökningen innan datainsamlingen påbörjas. Det 

utsatta målet kommer påverka hur datainsamling sker, vilka metoder används och även 

analysen hur de ska genomföras. När målen är utsatta kan fokus ligga på viktig data, vilket 

ska undersökas samt utvärderas för vilken typ av användning den har. Målen kan uttryckas 

på olika sätt genom användning av matematiska eller strukturerade format eller genom en 

enkel beskrivning (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011). 

Identifiering av deltagare 

De mål, vilka utvecklats av datainsamlingen, kommer i sin tur ange vilka typer av människor 

det behövs för att samla in data ifrån. Passande personer inom den utsatta profilen kallas 

för en folkmängd. I vissa fall kan det vara svårt att identifiera vilka typer av människor 

projektet har behov av. Detta kan bero på olika orsaker till exempel att användarna eller 

målgruppen är en liten grupp. Dock är det mer troligt att personerna måste väljas ut 

noggrant för att ingå i en datainsamling, detta kallas för en stickprovstagning (Rogers, Y., 

Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

Relation med deltagare 

Relationen mellan personen/personerna vilka samlar in data och personen/personerna vilka 

tillhandhåller data har en stor och viktigt betydelse för datainsamlingen. Genom att hålla en 

professionell och tydlig relation till deltagarna, kommer det att hjälpa förståelsen av 

studien. För att uppfylla en professionell relation är det viktigt att förklara för deltagarna 

vad studien går ut på och vad för typ av information är nödvändig från deltagarna. Genom 

att förklara processen kommer deltagarna vara förstådda och förhoppningsvis nöjda för att 

fortsätta med undersökningen. Deltagarna kan hoppa av en undersökning när de känner för 

det. Det är därför viktigt att förklara att vid val av att inte längre delta i undersökningen, 

kommer inget av det data de angivit användas i studien (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 

2011).  

Triangelmätning 

Triangelmätning är en term vilken används för att referera en undersökning av ett fenomen 
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från minst två olika perspektiv. Det finns fyra olika triangelmätningar vilka blivit definierade 

(Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

1. Triangelmätning av data har definierats på ett sätt där det menas att data är taget 

från olika källor, vid olika tidpunkter, från olika platser eller olika människor (Rogers, 

Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011). 

2. Undersökning av triangelmätning är när olika undersökare eller intervjuare har 

använts för att samla in och tolka data.( Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011) 

3. Triangelmätning av teorier är användningen av olika teoretiska ramverk för att kolla 

upp vilka data eller fynd gjorts (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

4. Metodisk triangelmätning är att använda olika datainsamlingstekniker (Rogers, Y., 

Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

Pilotstudier 

Pilotstudier är ett litet test prov av det stora huvudtestet. Målet med en pilotstudie är att 

försäkra att förslaget av en viss metod är genomförbar innan något sätts igång på riktigt. 

Detta sker då deltagare i en datainsamling inte är förutsägbara även om mycket tid och 

energi lagts ner för att planera en datainsamling. Olika planer och metoder bör testas 

genom pilotstudier innan lansering av huvudstudien utfördes (Rogers, Y., Sharp, H., & 

Preece, J, 2011). 

2.8.4 Användarcentrerad strategi 
Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J.  (2011) nämner att ett system vilket är baserat på de 

ämnade användarnas mål och behov med tjänsten och inte endast teknologin kring system, 

är den drivande kraften bakom ett välarbetat och designat system (Rogers, Y., Sharp, H., & 

Preece, J, 2011). Gould och Lewis (1985) har tagit fram tre strategier, vilka ansågs skulle leda 

till ett användarbart och enkelt sätt att använda datorsystem. De tre principerna är en tidig 

fokus på användarna och uppgifterna, empirisk mätning och iterativ design.  

Tidigt fokus på användarna och uppgifterna 

Det är viktigt att ha en målgrupp och förstå vem användarna är, detta utförs genom att 

direkt studera deras kognitiva beteende och deras attitydskaraktär. Användarna rådfrågas 

genom utvecklingen av systemet från tidigaste fasen till slutgiltiga produkten. De rådfrågas 

om allt från design till beteenden kring tekniken men detta i sig behöver inte betyda att de 
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involveras i själva designprocessen utan utvecklarna har användarnas åsikter i åtanke vid 

design (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011). 

Empirisk mätning 

I tidig fas av utvecklingen av systemet eller tjänsten kollar utvecklaren de tänkta 

användarnas reaktioner och prestation innan systemet börjat utvecklas. Genom att använda 

sig utav intervjuer, mätningar och scenarios blir det enkelt att förstå användarnas 

beteenden. Senare undersöker utvecklaren än en gång användarnas prestation och reaktion 

men denna gång av en färdig prototyp. Användarnas reaktioner och prestation observeras, 

antecknas och analyseras senare (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

Iterativ design 

När problem upptäcks under användbarhetstestet, analyseras dem och sedan tas åtgärder 

fram. Nya användbarhetstester utförs ett antal gånger för att utreda om åtgärderna fått en 

positiv eller negativ effekt. Detta betyder att utvecklingen och designen är iterativa där 

design, tester, mätningar och omkonstruktion av designen repeteras så ofta det behövs 

(Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

2.8.5 Kravgenerering 
När den insamlade data analyserats och hittat olika lösningar till problem, är det dags att ta 

det till nästa steg vilket är att utveckla designen. Att fastställa krav är inte alltid att skriva 

ned önskemål vilka finns på ett papper (Goodwin, 2009). Kravgenerering finns på grund av 

två olika orsaker, den första orsaken är att förstå vem användarna är, vad deras behov är 

och hur deras aktivitet är så att systemet eller tjänsten kan utvecklas för att stödja dessa 

mål. Genom att använda sig utav den första orsaken kan den andra orsaken tas fram. Den 

andra orsaken är att ta fram en uppsättning av stabila krav vilka formar en bra grund att 

utgå ifrån, gällande designen (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

Databehov 

Interaktiva produkter och interaktiva tjänster involverar en del utbyte av information mellan 

människan och systemet, mellan människa till människa vilket behandlas av ett system. Den 

utgivna informationen är inte alltid stor utan kan vara små bitar, dessa bitar av information 

vilket en användare behöver för att förbruka kallas databehov (Goodwin, 2009). Intervjuer 

är en metod vilket enligt Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011) är ett bra verktyg för att få 
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användare att använda sig av problemlösning och även för att få fram scenarios. Det är även 

viktigt att användarna får känna sig involverade i utvecklingen (Rogers, Y., Sharp, H., & 

Preece, J, 2011).  

Funktionella behov 

När databehoven diskuterats är det viktigt att förstå vad användarna ska kunna göra med 

informationen. De funktionella behoven är vad för åtgärder användaren ska kunna göra 

med informationen (Goodwin, 2009). För att få fram de funktionella behoven används 

ytterligare metoder för intervjuer vilket Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J.(2011) beskrivit. 

Produktegenskaper 

Det är sällan att de databehoven och de funktionella behoven räcker till för att beskriva de 

viktiga aspekterna kring ett system eller en tjänst. Det är viktigt att säkra att den framtagna 

produkten har de viktiga egenskaper vilka är relaterade till varumärket. Dessa egenskaper är 

oftast refererade till produktegenskaper och är bland annat användarfärdigheter, miljöer 

och andra faktorer (Goodwin, 2009). Undersökning av liknande produkter används ibland 

för att generera fram olika alternativ av design. Det kan även vara till hjälp för framtagning 

av kravgenerering (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

2.8.6 Praktiska frågor 
Val av deltagare 

Vem användarna är kan vara enkelt att identifiera, det brukar vara de personer vilka senare 

är tänkta att använda tjänsten eller systemet.  De primära användarna är personer närmast 

tjänsten. De sekundära användarna är personer vilkas funktion är en mellanhand mellan 

tjänsten och de primära användarna. Vidare beskrivs även andra intressenter, vilka inte 

använder tjänsten på angivet sätt till de primära eller sekundära användarna, men ändå har 

stor inflytande på hur tjänsten t.ex. ska fungera. Intressenter kan vara privatpersoner, 

myndigheter eller även företag, vilka på något sätt påverkas av tjänsten eller ha en direkt 

eller indirekt inflytande på tjänsten (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

 

Behoven 

Robertson och Robertson (2006) refererar till de omedvetande kraven, de krav användarna 

inte funderat på att de skulle kunna finnas eller fungera. För att förstå dessa behov är det 
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svårt att fråga användaren rakt ut vad de behöver, istället är det viktigt att analysera deras 

karaktär och beteende i användning av en tjänst eller ett system. Analysering av deras 

beteenden ger en förståelse av hur användarna vill utföra olika uppgifter, hur de i nuläget 

utför dem och om de skulle uppleva det enklare att utföra vissa uppgifter vid annan typ av 

stöd (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  

2.8.7 Scenarier  
Scenarier  

Ett scenario är en informellt berättande beskrivning. Det beskriver användarnas aktiviteter 

eller uppgifter i en berättelse vilket tillåter utforskning och diskussioner av olika kontext, 

behov och krav. Scenarier beskriver inte alltid användningen av systemet eller tjänsten och 

medför inte heller teknisk support för att uppnå målet med en uppgift (Rogers, Y., Sharp, H., 

& Preece, J, 2011). 

Goodwin (2009) beskriver ett scenario med en rimlig beskrivning av framtiden, baserat på 

sammanhängande uppsättningar av antaganden. Vidare beskriver Goodwin (2009) ett 

målinriktat scenario som en textbeskrivning av en användares interaktion med den 

framtiden produkten eller tjänsten. Varje scenario påbörjas med en specifik situation och 

sedan beskrivs interaktionen mellan användaren och produkten från början till att ett mål 

uppnåtts. Scenarier beskriver även beteenden mellan användaren och systemet eller 

tjänsten. Ett bra scenario bör beskriva vad användarens mål och motivation är med 

användning av systemet eller tjänsten (Goodwin, 2009).  

Varför scenarier 

Sammanhängande uppsättningar av scenarios är bland de första aktiviteterna där påbörjan 

av idéer och tankar om hur produkten eller tjänsten kan se ut. Genom användning av 

scenarios tillåts idéer och tankar flödas och fantasin kan användas för att få kreativa och 

innovativa lösningar (Goodwin, 2009).  

Att berätta historier är ett naturligt sätt för att få andra att förstå vad det är de ska göra och 

hur de gör för att uppnå målen. För utvecklarna och designframtagarna blir det enklare att 

förstå varför olika personer beter sig olika för att uppnå samma mål med hjälp av en 

liknande berättelse, fokus ligger på interaktionen mellan människan och systemet. Detta 
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medför en bättre förståelse av användarnas behov vilket i sig leder till en mer genomtänkt 

kravgenerering (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011). 

2.8.8 Prototyp 
En prototyp är en förklaring på en design vilket tillåter andra intressenter att interagera med 

det för att utforska lämpligheten för en liknande tjänst. Prototyper kan vara i pappersform 

eller utvecklas virtuellt. Prototyper är ett hjälpande medel för att diskutera fram olika 

förslag och idéer med användarna. De är ett kommunikationsmedel mellan olika 

gruppmedlemmar och är ett effektivt sätt för utvecklare att kunna utforska olika alternativ 

på design för systemet eller tjänsten. (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011) 

Sharp (2011) beskriver att utveckling av en prototyp uppmanar utvecklare och även 

användare att reflektera kring olika designförslag. De besvarar olika frågor kring design och 

ger ett stöd att välja mellan olika designval.( Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011) Det 

finns en skiljelinje mellan en prototyp för en produkt och en prototyp för en tjänst. Detta 

menar Saffer (2010) som vidare beskriver att skillnaden involverar rollspel och människor till 

liknelse av en integral för prototypen men även för själva produkten.  

Låg verklighetstrogen prototyp 

En låg verklighetstrogen prototyp är en prototyp vilket tas fram men inte har stor fokus på 

hur den slutgiltiga produkten kommer att se ut. Dessa typer av prototyper tas oftast fram 

med hjälp av papper eller kartonger istället för att ha det på en elektronisk skärm eller en 

produkt av metall. Dessa typer av produkter kan vara sketcher om hur utvecklaren tänk att 

tjänsten ska fungera men den slutgiltiga produkten brukar inte vara likadan. Liknande 

prototyper är oftast användbara för de brukar vara billiga, enkla och snabba att utveckla. 

Detta i sig leder till att de är billiga, enklare och snabba att modifiera när det behövs. Att 

använda sig av liknande prototyper brukar vara en fördel i början av utvecklingen av design 

då de tar fram hur utvecklaren föreställt sig de ska fungera. Låg verklighetstrogna 

prototyper gör det enklare och mer flexibelt att ändra en design och ta fram nya förslag 

utan att behöva modifiera allt för mycket (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011).  
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Hög verklighetstrogen prototyp 

Hög verklighetstrogna prototyper använder oftast material vilket förväntas vara med i 

slutprodukten och utvecklar en produkt vilken är snarlik med den slutgiltiga produkten. 

Produkter, exempelvis applikationer, har en större trovärdighet om de utvecklas i 

utvecklingsmiljöer, till exempel Eclipse. Den typen av prototyp är användbar när det är tänkt 

att sälja idéer till andra intressenter (Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J, 2011). Dock har det 

argumenterats för att fler projekt bör använda låg verklighetstrogna prototyper på grund av 

problem vilket oftast förekommer med höga verklighetstrogna prototyper. Några av dessa 

problem är att hög verklighetstrogna prototyper oftast tar lång tid att utveckla, användarna 

kommenterar främst på ytliga aspekter istället för innehållet, det är jobbigare att ändra i 

utvecklingen och att en bugg kan orsaka problem vilket stoppar upp designutvecklingen 

(Retting, 1994).  
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs ansatsen för att besvara frågeställningarna från kapitel 1 (se 

avsnitt 1.3.1). Avsnitten tar upp det insamlade data av undersökningar, designmetoder, 

en testsessioner av prototypens olika faser.  

För att besvara frågeställningar måste behovet av en liknande tjänst undersökas genom en 

enkätundersökning. Intervjuer och testsessioner användes för att ta fram och utvärdera 

prototyperna. Målgruppen avgränsades till åldrarna 18-30, se kapitel (1.4 avgränsningar). 

Val av målgrupp för applikationen baserades på Rogers, Y., Sharps, H., & Preeces, J.  (2011) 

metod för att ta fram användare. Det var inga kriterier eller krav på att användarna tidigare 

använt en smartphone, dock var det en fördel. 

Metoden för att ta fram en målgrupp baserades på de tre olika typer av användare Rogers, 

Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011) tar upp (se kapitel 2.8.6 Praktiska frågor). De primära 

användarna är personer vilka är i behov av rådgivning men inte tar direkt kontakt med 

sjukvårdsrådgivningen, applikationen är för dessa användare en direkt användning. De 

primära användarna är även personer med behov av ytterliga ett sätt att få hälso- och 

sjukvårdsrådgivning men ännu inte funnit ett bra sätt för rådgivning utöver 

sjukvårdsrådgivning via telefon eller internet. Den sekundära gruppen av användare är 

avsedd för människor insatta i vården, exempelvis sjuksköterskor eller läkare. Den 

sistnämnda gruppen är personer inom landstingen med påverkning av informationen för 

sjukvårdsrådgivning, de är även högtuppsatta personer inom vården.  

3.1 Enkätundersökning 
För att få en bild utav hur personer i olika åldrar söker sjukvårdsrådgivning och vilka 

metoder de använder gjordes en enkätundersökning. Deltagarna i undersökningen fick svara 

på frågor kring vilka metoder de använder för rådgivning och även svara på hur de upplever 

sjukvårdsrådgivningen. Undersökningen var en online enkät och laddades upp på privata 

personers privata facebook loggar men även i grupper inom facebook. Totalt deltog 123 

personer från alla åldrar, då målgruppen var avgränsad till åldrarna 18-30 år sållades 
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deltagare vilka inte ingick i målgruppen. Endast resultat från målgruppen användes och 

sammanlagt var det 87 deltagare vars resultat blev en del av studien.  

3.2 Designprocessen 
Val av metod baserades på syftet av projektet, vilket är för att undersöka behov av en hälso- 

och sjukvårdsrådgivnings applikation för en specifik målgrupp. Målgruppen utgör personer 

mellan 18-30 och används även för enkätundersökningar, intervjuer och testpersoner. 

Målgruppen användes även för att fastställa olika krav, undersöka vad för mål och behov 

det finns och även för att medverka i designutvecklingen. På grund av dessa faktorer valdes 

två olika designprocesser, en för den interaktiva delen av produkten och en för helheten. 

Designprocesserna följer Rogers, Y., Sharps, H., & Preeces, J. (2011) 

interaktionsdesignsprocess, Goodwins (2009) målinriktad designprocess och Oinas-

Kukkonens (2010) designprinciper för ett beteendeförändrande system.  Goodwins (2009) 

designprocess och Rogers, Y., Sharps, H., & Preeces, J. (2011) interaktionsdesignsprocess var 

grunden till hur projektet skulle utföras. För att få med alla viktiga delar för ett målinriktad 

och beteendeförändrande system var det mycket fokus på Oinas-Kukkonens (2010) 

designprinciper. Oinas-Kukkonens (2010) designprinciper är grunden till framtagning av 

prototypen (se avsnitt 3.8 Prototyp).  

3.3 Datainsamling 
För att fastställa de behov av krav för en liknande tjänst och även utvärdera dem, följdes 

Rogers, Y., Sharps, H., & Preeces, J. (2011) teorier. Följande fem metoder har använts för 

datainsamling.  

3.3.1 Målsättning 
Metoden för målsättning följer Rogers, Y., Sharps, H., & Preeces, J. (2011) beskrivning på 

målen där hon hävdar att det är viktigt att identifiera specifika mål för undersökningen 

innan datainsamlingen påbörjas. Målen för målsättningen sattes ut i form av 

frågeställningar i början av studien. Målsättningen beskrivs och besvaras i slutet av studien.  

3.3.2 Identifiering av deltagare 
Deltagarna valdes ut genom att använda sig av en målgrupp på personer mellan åldrarna 18 

till 30 år. Målgruppen begränsades genom att välja den specifika åldersgruppen på grund av 

att den främsta målgruppen skulle vara studenter vid Linköpings universitet. Efter det var 
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det viktigt att hitta människor med olika bakgrunder för att få en förståelse hur olika 

personer med olika tekniska bakgrunder, sjukvårdsbakgrunder osv. beter sig och uppfattar 

prototypen. 

3.3.3 Relationen med deltagare 
När deltagarna valdes ut fick de en muntlig beskrivning innan diskussionen och 

testsessionerna sattes igång. På så sätt hade informationen angivits och var viktigt för att 

inga missförstånd skulle ske. Även om vissa deltagare var bekanta så hölls en professionell 

nivå, alla deltagare behandlades likadant och därmed fick man ut det man behövde från 

dem utan att vän-till-vän relationer blandades in.  

3.3.4 Triangelmätning 
Metoden för triangelmätning innehåller de fyra olika metoderna vilket Rogers, Y., Sharp, H., 

& Preece, J. (2011) beskrivit (se avsnitt 2.8.3 Datainsamlingen), De fyra metoderna baseras 

på att data från olika källor och tidpunkter samlats in, undersökare och intervjuare tolkat 

data, utvärdera datainsamlingen samt att använda olika datainsamlingstekniker. Metoden 

för att samla in data från olika personer, platser och tidpunkter utfördes på grund av att få 

in mer viktig information.  

3.3.5 Pilotstudier 
Pilotstudier gjordes i form av olika testsessioner, i början av studien utfördes en testsession 

för den handskissade prototypen. Efter att första testsessionen utfördes utvecklades en 

visuell prototyp vilket ytterligare medförde en testsession. Data samlades in än en gång och 

förde med sig en sista testsession av den slutgiltiga designen, detta var det slutgiltiga 

huvudtestet. 

3.4 Användarcentrerad strategi 
Metoden för en användarcentrerad strategi följer Goulds och Lewis (1985) tre strategier.  

Tidigt fokus på användarna och uppgifterna 

Användarna fick vara med i olika faser och var delaktiga från första fasen. Användarna fick 

genom en enkätundersökning och även diskussioner vid testsessionen för den handskissade 

prototypen, diskutera behovet kring en mobil applikation för sjukvårdsrådgivning. 

Användarna fick även från den första testsessionen ingå i diskussioner kring krav av olika 

funktioner. Deras åsikter skrevs ner och användes genom hela designprocessen för att 
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utveckla en användbar prototyp. Vidare fick användarna även delta i diskussioner för olika 

designförslag innan den slutgiltiga designen testades.  

Empirisk mätning 

Den tänkta användarna fick genomgå olika frågor och scenarier, frågorna baserades på hur 

de skulle uppleva en liknande tjänst, om de skulle använda den och vad för nytta den skulle 

tillföra för dem.  

Iterativ design 

Deltagare i användbarhetstester fick engagera sig genom att diskutera krav, behov, 

förhoppningar och vad deras vilja är. Deras åsikter kring de olika punkterna antecknades för 

att sedan försöka finna den bästa lösningen vilket gynnar alla. Alla förslag ändrades inte, 

utan egna förslag för design från utvecklarens sida fick ibland väga upp mer. 

3.5 Kravgenerering 
För kravgenerering utfördes Rogers, Y., Sharps, H., & Preeces, J. (2011) och Goodwins (2009) 

metoder på orsakerna för kravgenereringen.  

Databehov 

Den använda metoden för datainsamlingen, t.ex. enkätundersökningen och intervjuerna, 

användes för att förstå vad för attribut användarna var i behov av vid varje informationsdel. 

Exempelvis vid inloggning av ”Mina sidor” kunde användarna vara med och diskutera vad för 

ytterliga funktioner de skulle vara i behov av och vad de skulle vilja göra med den inform-

ationen.  

Funktionella behov 

Genom att använda sig av samma metod för databehov och de funktionella behoven kunde 

en intervju hållas under en sittning. Detta medförde att användarna kunde direkt berätta 

vad för databehov de var i behov av, samt vilka funktionella behov bör finnas för den 

framtagna informationen.  

Produktegenskaper 

Produktegenskaper togs fram efter vad användarnas behov var men även efter vad kraven 

för en applikation inom hälso- och sjukvårdsrådgivning är. Genom att analysera 1177 

hemsida, blev det enklare att ta fram produktegenskaper. Vidare analyserades Carolinas 

Healthcare System för en bättre inblick på vilka krav behövs för att ta fram en applikation 
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för sjukvårdsrådgivning. Analys av en annan liknande produkt användes även för att ta fram 

olika designalternativ vilka sedan diskuterades med användarna. 

3.7 Beskrivning av uppgifter 
Metoder vilka används för kravgenerering, är scenarier vilka beskrivs av både Goodwins 

(2009) och Rogers, Y., Sharps, H., & Preeces, J. (2011). Behov och användarna är i princip 

oanvändbara fram tills att en design kan frambringa scenarier, vilket i sin tur testas på 

användarna. Genom det kommer fler av behoven fram och mer kravgenerering uppstår.  

Användning av scenarier 

Metoden av att använda scenarios uppkom två gånger under framtagning av tjänsten. I 

början av projektet sattes ett scenario upp, det var kort och innehöll delar av viktig 

information. Användarna vilka deltog under tester för prototyper fick ett scenario vilket inte 

var berättande utan mer vad tankarna kring en liknande tjänst var och vad en användare bör 

kunna göra. Vidare fick användarna delta i att bygga upp scenariot genom att låta deras 

fantasi flöda, vad användarna hade för idéer och tankar var viktiga och användes senare i 

nästa scenario. Det slutgiltiga scenariot sattes upp för ett slutgiltigt test av produkten.  

Alla användarna fick samma uppsättning av scenario, skillnaden uppkom om det var en man 

eller kvinna. Användning av ett scenario användes för att få en närmare inblick i hur olika 

användarna hanterade samma uppgifter. Användarna har inte alla samma tekniska 

bakgrunder, vilket tidigare tas upp i avsnittet kring val av användare. Det uppsatta scenariot 

skulle varken vara beskrivande av vad för funktioner de skulle använda eller hur de skulle gå 

tillväga för att nå fram till målet. Det var viktigt att endast beskriva vad problemet var och 

vad användaren ville göra.  

3.8 Prototyp 
Metoden för framtagning av prototyp förekom genom att användning av en låg och en hög 

verklighetstrogna prototyper. 

3.8.1 Låg verklighetstrogen prototyp 
I början av designutvecklingen användes denna typ av prototyp. Genom att ta fram en 

sketch av en tänkt design på papper och sedan ha diskussioner med användare blev det 

enklare att direkt rita om, skriva till nya idéer och sedan modifiera designen. Detta innebar 

att alla idéer i första steget togs emot och designade till en mer användbar design. Sedan 
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ritades ytterliga en sketch och ytterligare modifikationer gjordes. Denna typ av prototyp 

användes inte endast i början av utvecklingen utan fanns även med under tiden av 

designutvecklingen, när olika designförslag kom fram ritades de först upp på papper och 

testades. Det var enkelt att ta fram och det var även enkelt för användarna vilka testade 

denna typ av prototyp att direkt komma med förslag kring olika funktioner och andra idéer. 

3.8.2 Hög verklighetstrogen prototyp 
Framtagning av en låg verklighetstrogen prototyp skedde i samband när den högre 

verklighetstrogna prototyp togs fram. Metoden för att få fram den högre verklighetstrogna 

prototyp var genom att designa en applikation i Fluidui (2014) ett tillgängligt program på 

internet vilket stödjer olika operativsystem, exempelvis android, windows eller ios. 

Utvecklingen skedde för en android baserad applikation och designades hela tiden utefter 

pappersprototypen och diskussioner med användarna. Innan nya idéer kring design 

utvecklades i fluidui (2014) ritades utvecklingen först på papper för att se om det är något 

användarna anser är bra eller mindre bra.  

3.8.3 Framtagning av prototyp 
Framtagningen av prototypen skedde i 4 

faser (se figur 12) där grunden var Oinas-

Kukkonens (2010) designprinciper.  Tre 

prototyper utvecklades innan en slutgiltig 

design togs fram, varje del av 

prototypframtagningen utvärderades 

innan nästa framtagning tog plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Figur 12.  Framtagning av prototyper 
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Fas 1 – Designprinciperna:  

Fas 1 bestod av en analys och utvärdering av Oinas-Kukkonens (2010) designprinciper. För 

att kunna ta fram en låg verklighetstrogen prototyp var det viktigt att få med de viktiga 

punkterna från designprinciperna. Varje designprincip utvärderades för att analysera vad för 

funktion den kan uppfylla i applikationen. När ett urval av designprinciper togs fram kunde 

en första prototyp tas fram.  

Fas 2 – Prototyp 1:  

I samband med att designprinciperna utvärderats och valts ut togs en låg verklighetstrogen 

prototyp fram. Prototypen var handskissad på ett papper där viktiga delar och funktioner av 

applikationen ritades ut och beskrevs. Den handskissade prototypen testades mot den 

framtagna målgruppen i form av en intervju samt diskussion kring behov och krav från 

användarnas sida. Deltagarna intervjuades en åt gången under olika tidpunkter. Deltagarna 

fick förklarat vad applikationen är till för och vad de olika figurerna på pappret föreställde. 

Vidare beskrev funktionerna på varje figur och vilken nytta de skulle utföra. Totalt var det 

fem handskissade bilder vilka introducerades för användarna. Varje bild diskuterades med 

deltagarna och fick veta de exakta tänkta händelserna med varje bild. Deltagarna fick vidare 

berätta vad de ansåg om funktionerna och designen på applikationen. Vilka behov 

deltagarna skulle ha av en liknande applikation samt vilka förväntningar de har diskuterades 

och antecknades. Deltagarna fick exempelvis om de föredrog en listad vy på framsidan eller 

ikoner med namn under. När intervjuerna var klara, utvärderades allas tankar och åsikter.  

Utvärdering av fas 2: 

Efter fas 2 intervjuerna avslutats samlades alla svar och tankar från deltagarna för att 

utvärderas. Svaren utvärderades utefter designprinciperna samt om det var möjligt att 

använda sig av vissa funktioner i ett liknande system. Svaren och åsikterna bestod även av 

vilka krav användarna förväntade sig och var därför viktiga att utvärdera. De åsikter och krav 

majoriteten av deltagarna ansåg behövdes hade mer fokus till att analyseras. Utvärderingen 

användes sedan för att få fram en effektiv prototyp där användarnas krav samt 

designprinciperna fanns med. 

Fas 3 - Prototyp 2a: 

Efter att utvärderingen av fas 2 avslutades kunde en virtuell hög verklighetstrogen prototyp 

tas fram. Metoden för att ta fram prototypen var att använda Fluidui (2014), ett verktyg för 
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att ta fram prototyper för android, ios eller windows produkter. När prototypen tagits fram 

och uppfyllde kraven från användarna samt designprinciperna kunde en testsession med 

deltagarna ta plats. Deltagarna fick använda sig utav en mobil med android 4.4, de fick 

sedan testa prototypen. Deltagarna fick under varje sidvy av prototypen diskutera om 

funktionerna, designen och hur svårt eller enkelt de upplevde att uppnå de uppsatta målen. 

Deltagarnas beteenden analyserades genom hela testsessionen för att få en bättre 

uppfattning av hur de hanterade systemet.  När alla deltagare testat prototypen, skedde 

ännu en utvärdering. 

Utvärdering av fas 3: 

Utvärderingen av fas 3 gick ut på att analysera vilka svårigheter deltagarna uppfattade med 

olika funktioner. Fokus låg främst på att funktionerna i de olika vyerna skulle uppfylla de 

krav deltagarna hade från fas 2. Utvärderingen resulterade i ändringar i prototypen.  

Fas 4 - Prototyp 2b: 

Fas fyra är en uppgradering av prototypen i fas 3, nämligen Prototyp 2b (se figur 12). Olika 

funktioner uppdaterades och nya designprinciper togs, dock var det ingen större ändring i 

prototypen. Prototyp 2b lades fram för deltagarna ännu en gång för att återkoppla om 

funktionerna de tidigare ansåg oklara blivit bättre. Ett större möte med Hälsans nya verktyg 

tog plats för att diskutera vad de ansåg om funktionerna samt designen på prototypen. 

Störst fokus låg på att ta fram en design, då majoriteten av deltagarna i fas 3 antytt på att 

färgerna, storlek på text, val av knappar osv, inte riktigt uppfyllde det deltagarna upplevde 

en applikation inom hälso- och sjukvårdsrådgivning skulle ha. Även vid mötet med Hälsans 

nya verktyg antyddes mycket på designen.  

Utvärdering av fas 4: 

Utvärderingen av fas 4 var att upptäcka designfel, vad deltagarna och intressenterna ansåg 

behövdes uppgraderas. Analys av färgval och storlek på knappar samt texten var främst 

fokus på. 

Fas 5 – Slutgiltig design 

Fas 5 var den sista fasen i projektet och genomfördes den sista veckan av projektet. En helt 

ny design på prototypen togs fram men tidigare funktioner behölls. I fas 5 hölls även en sista 

testsession för att testa användbarheten för prototypen samt om prototypen höll kraven 

från användarna och designprinciperna av Oinkas-Kukkonens (2010). Deltagarna fick 
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genomgå en sista testsession men denna gång i form av ett scenario. Deltagarna fick inte 

berättat i detalj vad de skulle göra utan fick ett berättande scenario vilket skulle leda de till 

det uppsatta målet. 

3.9 Användbarhetstest 
Det sista steget i metodanvändning var användbarhetstestning på deltagarna. För att få ett 

effektivt användbarhetstest var det viktigt att tjänsten uppfyllde användbara kraven, 

beskrivna av Rogers, Y., Sharps, H., & Preeces, J. (2011) vilket tidigare tagits upp. Vidare 

användes även triangelmätningen för analys av det insamlade data. Den framtagna 

prototypen och det sammansatta scenariot användes för att få en bild om hur användbart 

tjänsten är.  
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4. Resultat 
 

I början av detta avsnitt redovisas resultatet av designprocessen och om behoven 

uppnåtts. Därefter presenteras en genomgång av den slutgiltiga framtagna designen och 

hur den skiljer sig från ”Carolina Healthcare system”. 

4.1 Empiri 
De insamlade data från enkätundersökningarna och intervjun med sjuksköterskan 

analyserades och delades upp i enkätundersökningar samt intervjuer. Resultatet visade 

behovet av en rådgivningsapplikation från användarnas sida samt vårdens sida. 

4.1.1 Enkätundersökningar 
I enkätundersökningar samlades alla resultat från den tänka målgruppen, då det även deltog 

personer utanför ramen för målgruppen, exkluderades deras svar och analyserades inte. 

Den insamlade data gav en tydlig uppfattning om hur deltagarna sökte svar vid rådgivning 

och hur de kände sig bemötta av vården. Vidare kunde det insamlade data ge en klarare bild 

på behovet av en rådgivningsapplikation. För en bättre bild av behovet fick deltagarna svara 

på frågor om hur de främst söker rådgivning, om de upplever att de får den hjälp de 

behöver samt hur de upplever kötiderna vid samtal till 1177. Sammanlagt var det 87 

deltagare i enkätundersökningen.  

Sjukvårdsrådgivning 

Den första frågan deltagarna besvarade var på vilket sätt de söker sjukvårdsrådgivning. 

Alternativen deltagarna kunde svara på var sjukvårdsrådgivning via drop-in på sin närmaste 

vårdcentral, sjukvårdsrådgivning via telefon till 1177 eller sin vårdcentral, via internet eller 

på annat sätt. Anledningen till frågan var att få en bättre bild på hur olika personer gör för 

att enklast få rådgivning. Resultatet visade att majoriteten väljer att ringa in för att få 

sjukvårdsrådgivning, av 87 personer svarade 62 att de ringer till sin vårdcentral eller 1177. 

Detta utgör lite mer än 71 % av deltagarna.  
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Diagram 1: Visar på vilket sätt deltagarna väljer olika sätt att gå tillväga för sjukvårdsrådgivning. Varje 

kategori har sin stapel med antalet deltagare som väljer det sättet för rådgivning. 

Hjälp vid behov 

Deltagarna fick vidare svara om de upplever att de fått den hjälp de sökt efter vid 

rådgivningen. Den eftersökta hjälpen kopplas till vilket sätt man sökt hjälp på och därför  

räknas inte endast sjukvårdsrådgivning via telefon i statistiken. För att få en klarare bild om 

sätten man söker rådgivning på hjälper är det viktigt att veta om deltagarna upplever att de 

får det. Av 87 deltagarna var det 42 deltagare vilka upplevde att de inte fått den hjälp de 

sökt efter, vilket motsvarar 48 % av statistiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Uppfattning om hjälp deltagarna förväntar sig vid sjukvårdsrådgivning.  
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Kötider 

Deltagarna fick även besvara frågan hur de anser att kötiderna till 1177 eller deras 

vårdcentral upplevs. Deltagare, vilka ansåg att kötiderna var ganska eller för långa fick 

besvara ytterligare en fråga vilken var; ”Om du anser att kötiderna varit för långa hur har din 

reaktion varit?”. Frågan ställdes för att få ytterligare en bild på hur de upplever 

sjukvårdsrådgivningen via telefon samt för att understryka Leppänen(2009) hävdande kring 

att kötiderna har en negativ effekt på patienter. Den främsta reaktionen var att deltagarna 

känt sig stressade och irriterade över kötiderna samt att de inte kunnat göra något åt 

situationen. Av de 87 deltagarna var det sammanlagt 41 deltagare vilka ansåg att kötiderna 

var ganska eller för långa och resterande 46 hade antingen ingen åsikt eller ansåg att 

kötiderna var relativt långa eller inte alls långa.  

 

  Diagram 3: Visar hur deltagarna uppfattar kötiderna till 1177 eller sin närmaste vårdcentral. 

4.2 Designprocessen 
Resultatet ur metod för målinriktad design genererade användare, scenarier, designkrav och 

även en prototyp. För att ge en klarare bild av slutdesignen av prototypen och hur vägen dit 

uppfattades redovisas de nedan.  

4.2.1 Testdeltagare 
Framtagandet av användarna resulterade att främsta fokus låg på primäranvändarna, vilka 

diskuterades i avsnitt 3.3.2 Identifiering av deltagare. Alla deltagare var bosatta i Linköping 

och 6 av 8 var studenter vid Linköpings universitet. Alla deltagare hade tidigare använt sig 

13

28
25

5

16

För långa Ganska långa Lagom Inte långa Ingen åsikt

Hur upplever du kötiderna via telefon 
till 1177 eller din vårdcentral?



 

41 
 

utav en smartphone, även om detta inte var ett kriterium. Primärpersonerna bestod av 8 

stycken människor från åldrarna 22 till 30, vilket var den avsatta målgruppen, och hade olika 

akademiska utbildningar vilket var ett av kriterierna. 

4.2.2 Användbarhetstest  
Resultatet av användbarhetstestet baserades på den handskissade prototypen, den mobila 

applikationen samt det utförda scenariot. Testsessionerna utfördes genom att testledaren 

gav uppgifter för testaren att lösa i form av ett scenario (se avsnitt 3.7 Beskrivning av 

uppgifter). Alla deltagare fick likande scenarios dock skildes det åt mellan man och kvinna. 

Detta på grund av att testa om funktionen kring vilket kön man tillhörde fungerade. 

Deltagarnas beteende var olika beroende på hur ofta de använder sig av applikationer på 

smartphones, 3 av deltagarna var ganska avvaktande och analyserade mycket innan de 

utförde en uppgift. Andra deltagare var ganska rak på sak och var snabba med att klicka sig 

framåt för att lösa den utsatta uppgiften. Detta ledde till att tiden var från 5 till 15 minuter 

långa, dock lyckades alla deltagare slutföra uppgiften. Deltagarna fick under testsessionen 

berätta vad de tänkte och hur de reagerade på de olika funktionerna. 

4.2.3 Scenariot 
Scenario uppsatt för kvinnlig testdeltagare 

”Du vaknar 03.00 på natten av magvärk och kallsvettningar. Du känner dig illamående men 

vet inte vad problemet är, du har ingen ork att ringa in till 1177 och fråga om råd och du 

orkar inte heller söka runt på nätet om vad problemet kan vara. Du tar istället fram mobilen 

och startar upp applikationen medHelp, du välkomnas av olika val och du vet direkt att du 

vill kolla upp dina symptom. Du klickar dig in där för att kolla upp de symptom du upplever 

ha och vad det kan vara. Du vet exakt vilken kroppsdel du ont i och du vet vad du har för 

symptom. Du väljer därför att komma direkt till kroppen. Du möts av bild på en kvinna, men 

du vet inte vad kroppsdelarna heter. Därför väljer du att få se olika etiketter, du får fram 

olika förslag och trycker på magen. Nu har du äntligen fått symptom att välja bland och 

turen vid din sida möts du av ett förslag av symptom vilka oftast relateras till magbesvär. Du 

behöver därför inte söka eller scrolla igenom listan och klickar in ditt första besvär vilket är 

avföringsproblem. Du har under dagen haft lös avföring, lite vattning och du har varit på toa 

ganska ofta. Du känner dig lite uttorkad och klickar därför in diarré av val av symptom. Du 

väljer även aptit vilket är ditt andra besvär, och nu möts du upp av två val. Under dagen har 



 

42 
 

du inte ätit något inte haft någon aptit. Du väljer därför minskad aptit, du känner av en 

krampattack i magen, du har bukbesvär. Dina kallsvettningar fortsätter, du känner dig 

allmänt trött och illamående och du funderar om du har feber. Du har en termometer i 

sängbyrån, du tar upp den tar din feber. Du förvånas av att du har 38,6 grader feber. Du 

väljer att ha med det som val för dina symptom och väljer även att välja vad du har för feber 

för säkerhetsskull. Din illamående fortsätter och den blir mer extrem du känner dig trött och 

från ingenstans måste du springa till toan. Du spyr och mår fortfarande dåligt. Din kropp 

börjar bli uttorkad och du undrar vad felet är, du går tillbaka till sängen och väjer illamående 

och även spya som besvär. Nu känner du dig klar och väljer att skicka in ditt svar för att få 

fram vad för problem du kan ha och vad för råd du kan få. Det tar inte mer än 3 sekunder 

och du får fram ett svar där det står att du troligvist har magsjukan. Det var längesen du haft 

magsjukan så du väljer att läsa lite om vad det är och sedan väljer du även vad du kan 

använda för behandling. Du gör det som behandlingen säger du bör göra och väljer att spara 

informationen som angivits på ”mina sidor” för att inte behöva klicka in alla symptom igen 

om det skulle behövas. Du loggar in med ditt användarnamn, sparar dina symptom och ser 

att de kommit upp bland de andra sparade symptomen. Du stänger ner applikationen och 

somnar om” 

Öppna applikationen 

Den första uppgiften deltagarna fick var att öppna applikationen. De möts av en startsida på 

en telefon med olika applikationer och ska hitta applikationen ”medHelp” för att kunna ta 

sig in. Alla deltagare förstår vilken applikation de ska trycka på samt att de förstår hur de ska 

gå tillväga för att öppna den. Ingen av deltagarna reagerade på ett negativt sätt utan förstod 

det utsatta målet. När applikationen öppnas möts de av en vit sida med loggan för medhelp, 

för att gå vidare var deltagarna tvungna att klicka på loggan. Resultatet var annorlunda 

bland deltagarna, de med en teknisk bakgrund och vilka ofta använder olika applikationer, 

avvaktade i cirka 3-5 sekunder för att se om bilden skulle ändras eller gå vidare till nästa 

sida. Efter det insåg de att de bör göra något och valde att trycka på loggan. De möttes 

därefter av en ny sida. Personer med annan bakgrund än en teknisk och vilka sällan 

använder olika applikationer på sina telefoner, uppfattades lite vilsna. Deras beteenden var 

helt annorlunda än de som är vana att använda applikationer. Efter flera sekunder så var 

mångas reaktioner ”vad händer nu?” eller ”vad ska jag göra?”, och instruktioner om att de 
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behöver klicka sig vidare gavs. Detta kan diskuteras huruvida man borde undvikit en 

liknande sida men resultatet av hur deltagarna betedde sig var viktig.  

Symptomkoll 

När deltagarna förstått att man ska trycka för att komma vidare möttes de av en sida med 

olika val de kunde göra. I det utsatta scenariot skulle deltagarna kolla sina symptom, här var 

det en än gång skillnad på deltagarna. De deltagare vilka var vana vid användning av 

applikationer läste snabbt och klickade runt snabbt, medan de deltagare vilka inte var lika 

vana läste de olika valen och valde sedan att klicka in sig på symptomkoll. Alla deltagare 

fann lösningen för att komma vidare och det var inga större problem, enda skillnaden var 

hur lång tid det tog för de olika deltagarna. När de klickat där möttes de av en stor 

informationsruta där det berättades att det endast är en rådgivningsapplikation och ingen 

applikation för att bestämma någon diagnos. Alla deltagare ansåg att det var en 

informationsruta men det skiljde sig än en gång på hur beteenden mellan de var. Personer 

vilka ansåg sig använda applikationer ofta och även hade en teknisk bakgrund skumläste lite 

snabbt och klickade på fortsätt, andra valde att inte läsa och endast klicka på fortsätt. De 

med en bakgrund inom vården och deltagarna vilka inte använde applikationer lika ofta, 

läste allt noggrant och klickade på fortsätt när de var klara.   

Kropp eller symptom 

Scenariot berättade att de visste att de hade besvär i magen och när användarna möttes 

utav två val; ”symptom” eller ”kropp” uppfattade alla att det var kropp de skulle klicka sig in 

på.  

Kropp 

När användarna valt kropp möts de av en ny bild med en kvinnlig kropp på. Här skiljde det 

sig om man var man eller kvinna, kvinnliga deltagare stannade kvar på bilden och manliga 

valde att klicka på man.  De manliga deltagarna hittade rätt knapp för att få fram en bild av 

en manlig kroppsdel. Vidare skulle deltagarna få fram vad de olika kroppsdelarna hette, 

deltagarna valde att klicka på ”visa etiketter” men alla hade en del frågor kring vad knappen 

”1177” tillförde. De flesta deltagarna ville även pröva funktionen för att vända på kroppen 

vilket inte var en del av scenariot men vilket ändå tillförde ett bättre resultat för att förstå 

om funktionen fungerade på det sätt den var tänkt att göra. Eftersom scenariot berättat att 
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det var magen de hade problem med valde alla deltagare att klicka på magen för att komma 

vidare. 

Val av symptom 

Deltagarna möttes av en sida med vanliga symptom vid magbesvär men även andra 

symptom. Deltagarna med en teknisk bakgrund ville börja scrolla i listan och söka efter val 

medan deltagare med en annan bakgrund frågade hur funktionerna skulle fungera, en vanlig 

fråga var om man kunde scrolla i listan. Deltagarna behövde göra valen av symptom i 

ordning efter scenariot och kunde inte välja symptom på det sätt deltagarna ville. Detta kan 

diskuteras, men eftersom alla inte var länkade och en begräsning behövdes så valdes det att 

utföra symptomen på ett visst sätt. När deltagarna vald deras symptom kunde de skicka in 

för att få resultat, att hitta knappen för resultat och förstå att det var den man skulle trycka 

på var enkelt för alla.  

Resultat 

När deltagarna valt att trycka på resultat fick de fram en ruta där det stod vad deras 

symptom kan tyda på. Där kunde deltagarna läsa om sjukdomen, i vårt fall var magsjuka, 

kolla vad för typ av behandling behövdes och även spara symptomen. Alla deltagare började 

läsa lite kring sjukdomen och hitta sin väg runt funktionerna sedan fick de ett uppdrag att 

spara symptomen vilket de gjorde.  

Mina sidor 

Deltagarna loggades in på mina sidor för att spara sitt senaste symptom, där kunde 

deltagarna hitta runt och kolla sina senaste tillagda symptom samt andra symptom vilka 

tidigare sparats. Deltagarna hade fria händer att hitta runt och göra det de ville. 

4.2.4 Låg verklighetstrogen prototyp  
Arbetet av framtagning av prototyp tog plats i första fas. Det första steget gick ut på att få 

fram en lösning på olika problem men även att studera deltagarnas beteenden samt vad för 

funktioner de behöver. Detta skedde genom handskissade pappersprototyper och resultatet 

var i form av en ramdefinition på hur olika menyer och knappar skulle sitta, val av färg, vilka 

behov av funktioner det fanns samt vad för krav deltagarna ansågs nödvändiga. Figur 13, 14, 

15, 16 och 17 visar hur skisserna såg ut. När olika undersökningar och intervjuer med 
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deltagare var klara kring den handskissade pappersprototypen samt att en ramdefinition var 

i princip fastställt kunde en tydligare prototyp göras visuellt. 

Resultatet av detta beslut gjorde att det blev enklare att förstå hur olika funktioner är tänkta 

att användas samt att det underlättade användbarhetstestningen.  

          Figur 13. Handskiss av prototypen, startsida 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Handskiss av prototypen, symptomkoll 



 

46 
 

 
Figur 15. Handskiss av prototypen, val av symptom 

 

Figur 16. Handskiss av prototypen, resultat av symptom 
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Figur 17. Handskiss av prototypen, Mina sidor 

4.2.5 Hög verklighetstrogen protoyp 
Resultatet bestod av 44 sidvyer, för en större inblick i vilka sidor deltagarna fick använda 

följer ett par figurer. Händelsen i början när deltagarna skulle klicka sig in på applikationen 

var att mötas av en startsida (se figur 18). Vidare skulle deltagarna finna rätt ikon för att 

kolla upp symptom, beroende på det resultat de hade kom de vidare till en ny sidvy. 

Deltagarna fick sedan välja mellan kropp eller symptom, och då besväret enligt scenariot var 

satt i magen valde deltagarna kropp (se figur 19). 

Deltagarna skickades sedan till en sida med kvinnokropp (se figur 20), om man var man fick 

deltagarna välja en manskropp (se figur 21). Deltagarna valde att visa etiketter (se figur 22 

och 23) och klicka in på magen. Sedan fick deltagarna klicka i sina symptom 

(se figur 24) och efter det skicka in för att se sina resultat (se figur 25). Deltagarna valde 

sedan att spara (se figur 26) och skulle först logga in (se figur 27) och sedan skickades de till 

”mina sidor” (se figur 28). Där fick de välja att kolla sina sparade symptom (se figur 29). 
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Figur 18. Startsida       Figur 19. Kropp eller symptom    Figur 20. Kvinnokropp                  Figur 21. Manskropp 
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Figur 22. Visa etiketter     Figur 23. Visa etiketter, man        Figur 24. Val av symptom              Figur 25. Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Spara resultat Figur 27. Logga in för att spara       Figur 28. Mina sidor                Figur 29. Sparade resultat 

Utvärdering av prototypen 

Efter att deltagarna genomfört uppgifterna sammanställdes deras resultat av uppgifterna 

samt att de fick följdfrågor. Frågorna handlade om hur de uppfattade användbarheten att 

hitta runt samt utseendet av prototypen. Deltagarna fick komma med ändringar och 
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förbättringar till prototypen. När alla deltagare fick testa applikationen analyserades 

utvärderingarna mellan de olika deltagare, detta ledde till en större förändring av 

applikationen. De huvudsakliga funktionerna behölls och fler funktioner lades till, den 

största förändringen var designen av applikationen och främst på färg samt storlekar på 

knapparna. Nedan följer en sammanställning av utvärderingens resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De presenterade förbättringarna var inte alla åsikter deltagarna hade, utan förbättringar 

deltagarna hade gemensamt med varandra. Mycket fokus låg på färgvalen, det var för skarp 

färg vilket inte skapade lugn hos användarna utan ansågs stressa upp deltagarna. 

Majoriteten av deltagarna reagerade på färgvalet. Deltagarna ansåg även att menynamnen 

för varje funktion var lite irriterande då det inte visade var man var. En annan stor reaktion 

var tillbakaknappar och hemknappar, något vilket inte implementerats men där majoritet av 

deltagarna reagerade på. Vidare kunde inte alla förbättringar eller rekommendationer 

utföras, då vissa deltagare hade reagerat annorlunda på en funktion där resterande 

majoritet av deltagarna inte hade reagerat negativt på, utfördes ingen ändring även om det 

togs till hänsyn och analyserades. Vissa funktioner var även inte möjliga att utföra i 

prototypen. Resultatet uppstod utefter vad som var nödvändigt att ändra samt vad som 

kunde ändras eller förbättras. 

 

 Ändra färgen, för mycket blått speciellt på tomma ytor. Lite mer neutrala färger, mer vård 
färger.  

 Döp om menyn på olika funktioner, alla heter nästan medhelp. 

 Större knappar, man ser ibland inte vad det stod. Ändra knapparna under kropparna går 
nästan inte att klicka. 

 Större text, alla ska kunna läsa.  

 Kropp och symptom sida är tråkig, lägg till text så det blir förståeligt för vad som ska 
göras. 

 Symptom ändra pil och besvär till plus och minus bara.   

 Undermenyn på symptom ska inte stängas av automatiskt.  

 Ändra så inte flera ”alert” rutor kommer fram. 

 Fixa en logga in ruta man förstår inte att man är inloggad. 

 Ändra knapparna för sparade symptom, ser ut som radioknappar.  

 Ikonerna ska inte ha någon ruta bakom sig. 

 Hemknapp, tillbakaknapp.  

Förbättringar av applikationen 

Behålla 

 Alla funktioner, nödvändiga 

 Kroppen jättebra. 

 Visa etiketter. 

 Resultatsidan med dropdown meny. 

 Mina sidor 

 Symptom, val av symptom. 
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4.3 Slutgiltig design 
I detta avsnitt redovisas resultatet av den slutgiltiga applikationen.  

4.3.1 Sidkarta 
För en enklare förståelse av hur flödet och uppbyggnaden av applikationen ser ut 

presenteras nedan en sidkarta (se figur 30). Endast de designade och testade sidvyerna har 

ritats ut i sidkartan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaring av sidkarta: 

                  Menyer 

            Sidor 

                   Funktioner 

Figur 30. Flödesschema för applikation 
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4.3.2 Detaljbeskrivning 
Följande beskrivning är resultatet av slutdesignen i figurer samt beskrivning för varje sida 

och funktion.  

Startsida 

När applikationen startar möts användarna av en logga innan de skickas vidare till 

startsidan. På startsidan finns åtta olika ikoner användarna kan välja bland (se figur 31). Alla 

ikoner skickar användaren till en ny sidvy, valen är symptomkoll, mina sidor, kontakta 

vården, hitta, dagens råd, artiklar, inställning och en hjälp funktion. Användaren har även 

ett val att byta språk redan vid startsidan, vilket senare kommer att ändra språken på andra 

sidvyer. På startsidan finns även en informationsikon på höger sida av menyn. Alla sidor 

utom mina sidor är nåbara för alla användare, mina sidor är endast tänkt för användare med 

ett konto. Startsidan vilken tidigare var blå (se figur 18) med ikoner i en grå ruta har fått en 

större form, en ljusare bakgrundsfärg samt att ikonerna nu inte har någon ruta bakom sig 

(se figur 31). Resultatet av användbarhetstestet för prototypen blev ganska stor för 

baksidan i designform dock behölls alla funktioner. Ikonerna är utsatta med att den 

viktigaste tänka sidan är högst upp och sedan stegras det nedåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Startsida, slutdesign           Figur 18. Startsida, prototyp 
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Symptomkoll 

Symptomkoll är den viktigaste funktionen med applikationen, ikonen är placerad längst upp 

i startsidan för att användaren direkt ska hitta till den när de öppnar applikationen. När 

användarna väljer att gå vidare till symptomkoll kommer de att mötas av en sidvy där det 

finns två olika alternativ (se figur 32). De två olika alternativen är symptom och kropp där 

tanken är att symptom ska skicka användaren direkt till alla symptom, om användaren t.ex. 

inte vet vart i kroppen besväret sitter. Om användaren vet var i kroppen besväret sitter kan 

användaren direkt välja kropp istället. Undermenyn tillåter användaren att skickas tillbaka 

till startsidan.  Den största skillnaden från prototypdesignen är färgvalen samt att en text 

lagts till för att användaren ska förstå vad han eller hon ska göra. Vid val av symptom möts 

användaren en lista av alla möjliga symptom (se figur 33) där allt är listat i bokstavsordning. 

Användaren har även möjlighet att använda sig av bokstavslistan för att direkt komma till 

den bokstav användaren söker och underlättat arbetet av att scrolla igenom en hel lista. Om 

användaren istället väljer kropp, möts personen av en kvinnokropp med en alert ruta vilket 

uppmärksammar användaren om vad användaren ska göra (se figur 34). Tidigare fanns inte 

en alert ruta med i prototypen utan lades till efter användbarhetstestet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. Kropp eller symptom  Figur 33. Symptomval           Figur 34. Kroppval 
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Kropp 

När valet av kropp gjort möts användaren av en kvinnokropp med en alert ruta framför (se 

figur 34). Om användare väljer ok knappen försvinner alert rutan och endast en kvinnokropp 

syns (se figur 35). Vid val av avbryt knappen skickas användaren tillbaka till startsidan. 

Användaren kan byta mellan olika kön och om det handlar om ett barn och ingen vuxen (se 

figur 36 och 37). 

Figur 35. Kvinnokropp            Figur 36. Val av man                  Figur 37. Val av barn 

I figur 35 och 36 syns en röd och en blå cirkel, dessa cirklar är osynliga för användaren men 

finns för att användaren ska kunna skickas till den intrycka kroppsdelen. Användaren har 

även val vilket visar framsida, baksida och sida. Användaren kan byta sida genom att 

använda sig av pilen på höger sida av figurerna, 35, 36 och 37 eller genom att klicka på 

knapparna över figurernas huvud. Funktionen visa etiketter finns för att användaren ska 

kunna få namn på alla de valbara kroppsdelarna (se figur 38). Om användaren väljer 

knappen 1177 kommer en nu alertruta att komma fram (se figur 39) för att fråga 

användaren om den vill kopplas upp mot 1177. Funktionen finns till när användaren talar på 

telefon med 1177 för sjukvårdsrådgivning och vill berätta vart på kroppen de har ont men 

inte kan förklara det i ord. Tanken är att kroppsfiguren ska synas hos 1177, på en 

datorskärm, och när användaren t.ex. klickar på magen så ska en röd cirkel på den delen 

synas hos 1177. Då vet personalen på 1177 var smärtan exakt sitter, detta är även tänkt att 

underlätta när det gäller barn då de oftast inte har lätt att beskriva var på kroppen de har 

ont.  

Ändringar från tidigare prototyp är främst färgerna men även val av var knapparna ska sitta. 

Tidigare fanns knapparna ”visa etiketter” och ”1177” under fötterna på kropparna och nu 

finns de på sidan. Knapparna har även blivit större och enklare att trycka på.  
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Figur 38. Val av visa etiketter            Figur 39. Val av 1177-funktionen 

När användaren valt att trycka på exempelvis magen skickas de vidare till en ny sidvy (se 

figur 39)  

Val av symptom 

Användaren får fram en sida med alla symptom i bokstavsordning (se figur 40), men vid val 

av en specifik kroppsdel kommer utvalda symptom, vilka oftast förknippas med besvär på 

den valda kroppselden, finnas i en lista högst upp på sidan. Tanken med att ha en liknande 

lista är för att underlätta arbetet för användarna. Alla symptom har ett plustecken på deras 

höger sida vilket finns till för att ytterliga information kring ett valt symptom ska göras (se 

figur 41). Symptomvalen är baserade på 1177s beslutträdsfunktion, samma process vid 

sjukvårdsrådgivning via telefon sker via applikationen. När användaren valt alla symptom 

denne har finns knappen resultat vilken skickar användaren till en ny sidvy. Den nya sidvyn 

informerar användaren om vad problemet kan tänkas vara och vad för behandling det finns.   
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 Figur 40. Val av symptom    Figur 41. Drop-down meny för ytterliga val 

 

Resultat 

Resultatet av symptom är inte en diagnos 

utan endast vad de valda symptomen kan 

vara. Högst upp på resultatsidan (se figur 42) 

står vad det kan tänkas vara, vidare finns det 

olika alternativ användaren kan använda. 

Bland annat val om vad användaren själv kan 

göra hemma mot sjukdomen, vad för 

behandling finns och allmänt om vad 

sjukdomen är. All information är tagen från 

1177s hemsida. Användaren har ytterliga en 

funktion att välja bland vilken är att spara den 

information denne fick. Tanken med att spara 

resultat är för att under en senare tid kunna 

kolla tillbaka på vad för symptom användaren 

hade och om det exempelvis förbättrats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42. Resultat av alla valda symptom
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Mina sidor 

Om användaren väljer att spara sina symptom eller om användaren väjer att från startsidan gå 

direkt till mina sidor kommer användaren att först mötas av en logga in ruta (se figur 43). 

Funktionerna logga in, glömt lösenord och registrering är ytterligare val. Undermenyn skickar 

användaren tillbaka till startsidan. När användaren valt att logga in kommer en ny sidvy att 

vissas med ytterliga val vilka exempelvis är boka tid eller sparade symptom (se figur 44). 

I tidigare meny fanns inte valet logga in med utan en alert ruta kom fram och man skickades 

istället vidare till figur 44. Viktigt att notera att användaren är anonym under alla funktioner 

förutom funktionerna boka tid, mina recept och vårdkontakter där användaren måste 

identifiera sig via personnummer för bokning av tid eller mobil bank-id för mina recept och 

vårdkontakter.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 43. Logga in    Figur 44. Mina sidor 

Vid val av skickade symptom kommer en ny sida fram (se figur 45) där användaren möts av 

senast tillagda symptom, vilken finns högst upp. En lista med årtal och månader syns, månader 

vilka inte passerats än finns inte med i listan. Användaren kan trycka på en specifik månad för 

att se de sparade symptomen från den valda månaden (se figur 46) eller välja kommentarrutan 

till höger av månaden för att läsa svar från en läkare (se figur 47). Tanken med en liknande 

funktion är att användaren ska kunna skicka in sina symptom med en fråga till en läkare för att 

under en kort tidsperiod få svar. Funktionen ska fungera på liknande sätt som 1177s funktion 

för att ställa en anonym fråga. Användaren kan även välja funktionen välj datum för att välja ett 

specifikt datum, detta underlättar arbetet för att hitta längre bak i listan.  
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Figur 45. Sparade symptom   Figur 46. Val av månad   Figur 47. Val av kommentar 

 

Hitta 

Från startsida kan användaren välja funktionen hitta (se figur 48). Funktionerna hitta 

vårdcentral, hitta akutmottagning, favoriter och hitta närmast dig är valen användaren kan 

göra. Favoriter är tänkta för att användaren kan spara de mest använda vårdgivare för att 

enklare hitta det användaren oftast söker efter. Hitta närmast dig funktionen behöver gps 

funktion.  
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Figur 48. Hitta    Figur 49. Kontakta vården 

Kontakta 

Användaren kan genom startsidan välja att kontakta olika vårdgivare (se figur 49), där de första 

två alternativen är nödnumret 112 och sjukvårdsrådgivningsnumret 1177. Dessa två är satta 

högst upp på grund av om det är ett akut fall, användaren kan genom att klicka på numret eller 

telefonen kopplas direkt till numret. Användaren har ytterligare en funktion att välja vilket är 

sök annan rådgivare. 
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5. Diskussion             
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från tidigare kapitel. Resultaten jämförs 

med tidigare studier kring e-hälsa.  

5.1 Applikationen  
Applikationens syftar främst till människor i behov av ytterliga ett sätt för att få 

sjukvårdsrådgivning. Eftersom det inte finns någon liknande tjänst tillgänglig i Sverige, låg 

fokus på funktionen för symptomkoll. Mycket av inspirationen för applikationen kommer 

från den amerikanska applikationen Carolinas healthcare system (se avsnitt 2.4 Carolinas 

healthcare ssytem) men även av beslutsmodellen för 1177. En av de största anledningarna 

med studien och att utveckla en liknande applikation är för att öka användningen av e-hälsa 

i Sverige. Tidigare beskrivet i kapitel 2.2.1 är e-hälsan viktig för att minska kostnaderna för 

hälsovården, få en bättre kvalitet på vården och även uppmuntra fler patienter att utbyta 

information med sjukvården. Eysenbach(2001) beskrev även att e-hälsa ska vara spännande, 

lätt men även intressant att använda. Med den framtagna applikationen finner användarna 

ett nytt och spännande sätt för att få sjukvårdsrådgivning. Den är enkel och användare från 

olika åldrar och olika bakgrunden finner den lätt att använda.  

I kapitel 2.1.1 togs en studie upp där Wahlberg(2002) diskuterade om vilka problem en 

sjuksköterska upplevde när hon eller han inte kunde hjälpa patienten att ge den 

sjukvårdsrådgivning via telefon. Ett av de största problemen var att sjuksköterskan inte 

kunde se patienten och inte alltid förstod vad problemet var. Sjuksköterskorna men även 

patienterna upplever en ökad stress när telefonkön är längre än vanlig. Framtagningen av 

symptomkoll tillåter patienter vars fall inte är akuta, att hitta den information och 

rådgivning de söker efter, detta minskar kön för sjukvårdsrådgivning via telefon och tillåter 

de med akuta behov att nå fram snabbare. Med funktionen 1177 (se avsnitt 4.3.2 

Detaljbeskrivning), kan patienterna även få en bättre direkt kommunikation med vårder. 

Genom att vara uppkopplad online med applikationen och samtidigt talar i telefon med 

1177 kan sjuksköterskan lättare förstå var på kroppen smärtan sitter och därifrån enklare 

förstå vad det kan vara och vad för behandling patienten är i behov av. Framtagningen av 

applikationen underlättar mycket av de punkterna vilka ansågs vara stora problem inom 

vården.  

5.1.1 Beteendeframtagande applikation? 
För ett beteendeframtagande system var det enligt Oinas-Kukkonens (2010) viktigt att 

systemet höll tre uppsatta krav, vid utveckling av ett beteende förändrande stödsytem (se 

avsnitt 2.3 system för beteendeförändring). Användaren bör ha ett mål denne ska avklara 

och för att det ska ske måste systemet, enligt Oinkas-Kukkonen (2010) utföra en nytta och 

vara enkel att använda och överlag vara användbar. Systemet ska ha olika fungerande 

funktioner exempelvis tillgänglighet, hantering av felmeddelande och hög 

informationskvalitet. Den ska även vara intressant att använda. Den framtagna 

applikationen har olika funktioner och finns med redan från startsidan och är enkla att 



 

60 
 

förstå. Genom att använda ikoner men även namn under ikonerna blir det enklare för 

användaren att förstå vad det går att göra. Varje funktion i applikationen har även utsatta 

mål, om användaren har ett mål att söka efter symptom, läsa olika artiklar eller bara hitta till 

ett ställe så tillåter applikationen det. Den framtagna applikationen baseras på de fyra 

designprinciperna (se figur 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stöd för         Dialogstöd      Trovärdighet      Socialt stöd 

Huvudsaklig Uppgift                

 

Figur 50. Resultat av designprinciper  

De blåmarkerade orden (se figur 50) är de olika principerna vilket den framtagna applika-

tionen innehar. Den huvudsakliga uppgiften med applikationen var symptomkoll och den 

primära uppgiften för användaren är att han eller hon ska kunna få rådgivning genom att 

ange deras symptom. Applikationen går att skräddarsy, begränsa, reducera, självövervaka 

och även repetera. Applikationen är skräddarsydd genom att användaren själv väljer vilka 

symptom de upplever, om det sitter i en viss kroppsdel eller inte. Applikationen tillåter även 

användarna att spara sina symptom, boka möten och även ställa in inställningar vilka passar 

användaren bäst. Genom att den är skräddarsydd får användarna mer alternativ att använda 

sig utav och kan känna att den är speciell riktad mot denne.  

Applikationen är i helhet inte begränsad utan majoriteten av funktionerna är nåbara av alla 

användare. Dock är applikationen begränsad när det kommer till att spara sina symptom 

och nå mina sidor. Mina sidor är även personifierad för varje användare. Användaren 

behöver då logga in på sitt konto. Reduceringen i applikationen sker via symptomkollen, när 
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användaren väljer en specifik kroppsdel reduceras andra symptom bort till att främst visa 

vanliga symptom vid besväret på den valda kroppsdelen. Användaren kan välja att se 

resterande symptom om denne vill. Reduceringen sker även när användaren väljer att hitta 

en viss vårdrådgivare eller plats. Vidare används repetitioner då användaren repeterar 

samma funktion under val av symptom.  

Designprinciper för att hjälpa användaren att uppnå de mål vilka användaren satt upp är att 

ge förslag, påminnelse, likheter och social roll. Förslag ger främst under symptomkoll när en 

viss kroppsdel valts, likheterna uppstår vid liknelse av 1177s hemsida, påminnelser uppstår 

om användaren bokat ett möte och den sociala rollen uppstår när användaren väljer att 

ställa en anonym fråga till en läkare eller koppla sig mot 1177.  

Applikationens trovärdighet är skapade genom att applikationens yta är trovärdig. Med 

detta menas det att gränssnittet är trovärdig uppbyggt och att designen har trovärdiga 

funktioner och färger. Symptomens resultat utformas av beslutsträdet 1177 använder, 

därmed är det enda personer insatta inom vården, exempelvis läkare, vilka för med sig 

rätten att utforma rådgivningsdelen. Med dessa designprinciper kommer den framtagna 

applikationen upplevas verklighetstrogen.  

5.1.2 Användning av 1177s beslutsmodell  
I kapitel 2.5 Beslutsmodeller inom hälso- och sjukvårdsrådgivning diskuterades 

beslutsmodellen för rådgivning enligt (Leroy och Chen, 2007). Den framtagna applikationen 

täcker för tillfället delen för användargränssnitt (se figur 51).  Resultatet av applikation var 

en prototyp av en applikation där användargränssnittet är i fokus. Applikationen är 

optimerad efter användarnas behov och önskemål med applikationen. Texten i 

applikationen är enkel och lättförstådd så att användare med varierande bakgrund inom 

medicin förstår det som står samt att storleken på texten är tillräckligt stor för att läsa. 

Vidare är val av färger och knappar utformade för att ge en känsla av en applikation för 

hälso- och sjukvårdsrådgivning och även ge ro för användarna. Applikationen är även 

framtagen för att i senare studier täcka de övriga tre delarna nämligen data, algoritmen och 

övriga kunskapskällor. Algoritmen ska fungera på liknande sätt som 1177s beslutsmodell (se 

avsnitt 2.5.1. 1177s beslutsmodell för hälso- och sjukvårdsrådgivning). Algoritmen måste 

stödja flerval av steg innan ett råd ges och måste även uppmana patienten att uppsöka 

sjukvård via telefon eller akutmottagning om symptomen tyder på akuta fall.  

Applikationen är framtagen till att kunna stödja de olika steg beslutsmodellen behöver. Den 

är utformad för att kunna välja besvär inom en viss kroppsdel och därefter få olika val av 

symptom vilka anses vanliga inom den valda kroppsdelen. Vidare är applikationen även 

utformad till att användare kan välja alla möjliga symptom, varje symptom har även 

följdfrågor vilket täcker en stor det av beslutsmodellen. Ett exempel är när patienten väljer 

feber och får följdfrågor om vad febern ligger på, för att ytterligare täcka en större del av 

beslutsmodellen kan frågor kring hur länge patienten upplevt besvären ställas. Algoritmen 

kommer även stödjas av det data applikationen behöver och vilket går att finna på olika 

landstingars sidor via internet som öppen källkod. Den öppna källkoden finns i ICD-koder 
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och även vårdprogram. ICD-koder är en katalog över diagnos och symptom vilket kan 

användas för vägledning genom olika symptom (Minavårdkontakter 2014). 

Förutom datakällor finns det även övriga kunskapskällor att använda för algoritmen. I 

avsnitt 2.8.6 Praktiska frågor, diskuteras val av deltagare och där en stor grupp är 

intressenter vilket består av exempelvis forskare och läkare. Intressenter kan bistå med 

information vilket inte finns tillgängligt på internet men är viktiga att ha med, exempelvis 

egenvård av olika sjukdomar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 51. Resultatet av beslutsmodellen 

5.1.3 Carolinas healthcare system eller medhelp? 
Den framtagna applikationen går vid namn medHelp, mycket av inspirationen för den 

framtagna applikationen kommer från en applikation med liknande syften (se avsnitt 2.4 

Carolinas healthcare system). Carolinas healthcare system tillåter användare att kolla sina 

symptom men är relativt begränsad, användaren möts direkt av en kropp på en man och 

därifrån kan man välja att se alla symptom eller vanliga symptom för en specifik kroppsdel. 

Vidare kan användaren endast läsa om olika symptom och varför de uppstår, användaren 

kan därför aldrig kombinera flera symptom tillsammans. Carolinas healthcare system 

begränsar användaren allt för mycket och bryter mot många av designprinciperna (se figur 

49). Medhelp tillåter användaren att redan vid val av symptomkoll välja mellan att gå vidare 

till alla symptom eller välja en specifik kroppsdel, vidare kommer förslag fram och 

användaren kan välja vilka symtom denne har. Knapparna och texten är stor nog att 

personer i alla åldrar och alla olika synfel ska kunna se texten, vilket Carolinas healthcare 

system inte tänkt på. Medhelp tillåter användaren att ha mer egenkontroll och främst att 

den är mer personifierad mot olika användare, genom att personifiera tjänsten blir 

användaren mer motiverad till att använda applikationen. Medhelp är designad för att vara 

mer användbar och följer de olika designprinciperna och är därför mer anpassad för olika 

typer av målgrupper.  
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5.2 Prototypframtagning 
Prototypen togs fram i fyra faser (se avsnitt 3.8.3). Varje fas resulterade i en utvärdering 

vilket i sin tur vidare resulterade i ytterligare en fas. Framtagningen av prototyperna 

resulterade i ett agilt arbetssätt, arbetssättet hade en bra förmåga att snabbt kunna ändra 

och anpassa sig till förändringar. Att börja med utvärderingar av design-principerna från 

Oinas-Kukkonen (2010) medförde att det blev enklare att få ut en handskiss av en tänkbar 

prototyp vilket uppfyller majoriteten av principerna. Alla designprinciper kunde inte införas, 

exempelvis med beröm eller att gilla då det är privata och anonyma svar användarna får och 

är inte menat att delas ut bland andra användare. Att påbörja prototypen med en hand 

skissad pappersprototyp medförde att det var enklare att förstå vad användarna hade för 

förväntningar på prototypen. Genom att endast rita en skiss blev det enklare att göra stora 

förändringar i prototypen än vad det skulle varit om det var en virtuell prototyp.  

Varje utvecklingsfas tillförde en utvärdering och analys med sig. När deltagarna fick 

utvärdera varje framtagen prototyp gjordes ändringar lite i taget, istället för att ha en enda 

utvärdering och göra en slutdesign direkt valdes detta sätt då det ansågs enklare. Varje fas 

testades även mot deltagarna, anledningen var för att hela tiden ha en kontakt med 

deltagarna och se till att de krav de hade uppfylldes. Den sista testsessionen var i form av ett 

scenario, anledningen till att inte scenarier användes i tidigare testsessioner var för att i 

sluttestet uppfatta den slutgiltiga prototypens trovärdighet, användbarhet och 

funktionalitet.  

5.3 Trovärdigheten 
I kapitel 3.8 Prototyp diskuterades det i avsnitten 3.8.1 och 3.8.2 om hur verklighetstrogna 

prototyper utformades. Användningen av båda metoderna resulterade i att projektet blev 

mer verklighetstroget, speciellt för deltagarna i testsessionerna från start. Genom att samla 

in information om e-hälsa, samla in data från användare, intervjua ett par användare och 

skapa en handskissad prototyp ökade trovärdigheten för produkten. Det blev enklare att 

förstå vad användare förväntade sig och vad förväntningarna av en mobil e-hälsa 

applikation skulle inneha. Observationer av användarnas beteende, en kommunikation 

mellan testdeltagare och testansvarige samt anteckningar vid användbarhetstestningen 

ledde till att trovärdigheten för prototypen ytterliga ökade när mer data kunde samlas in.  

Att använda sig av användare med olika bakgrunder och inte fokusera på att användarna 

exempelvis ska ha använt en smartphone innan, stärkte trovärdigheten ytterligare. 

Användbarhetstesterna skedde från den handskissade prototypen till den slutgiltiga 

prototypen, det blev då enklare att hitta designfel eller designproblem. Användarna var 

delaktiga genom hela processen och stärkte studiens trovärdighet i val av designprinciperna 

då inte endast författaren tog egna beslut. Vidare kunde fler utvärderingar för att stärka 

trovärdigheten, dock gjordes allt i mån av tid. Deltagarna i testsessionerna var personer i 

den tänkta målgruppen, därför iakttogs inte andra målgrupper lika mycket och kan ha 

påverkat trovärdigheten för de yngre och äldre än den valda målgruppen.  

Vidare stärktes trovärdigheten för applikationen när mycket teorier användes för e-hälsa 

och hur det går att utforma på bästa sätt. Att använda sig av ett liknande system för 
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inspiration, i vårt fall Carolinas healthcare system, stärkte trovärdigheten då det blev 

enklare att förstå hur en liknande tjänst kan utformas.  

För att stärka trovärdigheten ytterliga kunde fler tester gjorts och mer information samlats 

in. Även att inte ha en specifik målgrupp skulle ökat trovärdigheten, men då det är viktigt att 

avgränsa sig avgränsades det även till en vald målgrupp. Vidare kunde även applikationen 

implementerats så att den var mer användbar men då tid inte fanns för implementationen 

gjordes det inte. Intervjuer med vården och de insatta personerna i 1177s beslutsmodell 

borde ägt rum för att öka trovärdigheten. Applikationen utgick endast från de primära 

användarna och inte från de sekundära användarna vilket kan orsakat resultatet av 

trovärdigheten. Dock var det svårt att komma i kontakt med vården och efter ett antal 

försök gjordes inga fler försök att komma i kontakt med dem.  

5.4 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Arbetet i ett vidare sammanhang skulle innebära att en implementering genomförs och att 

applikationen blir tillgänglig för alla människor med en smartphone. Detta innebär att 

applikationen kommer påverka användarna och måste därför ta hänsyn till olika etiska 

frågor som exempelvis att applikationen endast är en rådgivningsapplikation. Applikationen 

måste därför vara noggrann med att beskriva att applikationen aldrig sätter en diagnos samt 

att användaren ska vid akutfall kontakta sjukvårdsrådgivningen direkt via telefon. Om 

applikationen inte utger den nödvändiga informationen kan etiska problem uppstå när 

användaren väljer att exempelvis välja sina symptom via applikationen istället för att ringa 

112 eller 1177 vid akutfall. Applikationen kan medföra etiska problem men även föra nytta 

till att få fler att söka hälso- och sjukvårdsrådgivning. Människor vilka tidigare haft en 

negativ inställning mot de tillgängligt sjukvårdsrådgivningar samt personer vilka inte 

uppsöker sjukvårdsrådgivning har ytterligare ett val vilket kan uppmana dessa till att söka 

rådgivning. Personer med problem där de inte vill ange personnummer eller namn kan nu 

istället göra alla val anonyma vilket leder till att en ökad sjukvårdsrådgivning sker då.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

6. Implementationsförslag  
 

I detta kapitel presenteras olika förslag av rekommendationer för fortsattas studier samt 

implementation för applikationen. Den fortsatta forskningen utfår från insamlade data.  

6.1 Förslag till fortsatta studier 
Enkätundersökningar med personer i alla åldrar för att få en bild om behovet kring en 

sjukvårdsrådgivningsapplikation var den främsta metoden för datainsamling. Inga intervjuer 

med vården gjordes och inga frågor av behovet av en liknande applikation utfördes med 

dem. Fortsatt forskning skulle därför kunna vara att undersöka kring behovet av en 

rådgivningsapplikation från vårdens sida. Främst att intervjuer med ansvar för hälso- och 

sjukvårdsrådgivning via telefon på 1177 utförs. Även fler datainsamling i form av intervjuer 

och enkätundersökningar med en större målgrupp en som valdes i studien skulle kunna 

utföras.  

Deltagare inom designprocessen var endast personer inom målgruppen för primära 

användare och personer inom vården var inte delaktiga. Fortsatt forskning skulle därför 

även kunna vara att få människor som är experten inom vården delta i designprocessen för 

att studera om olika funktioner är möjliga samt om de utför nytta. Även att experten deltar 

för att få beslutsmodellen att fungera korrekt inom applikationen kan studeras vidare.  

Genom att använda sig utav en större målgrupp och inte endast fokusera på de primära 

användarna kan vidare forskning för låg verklighetstrogna prototyper utvecklas. Innan val av 

implementation av applikationen utförs är det viktigt att alla faktorer och komponenter är 

förstådda och designade för att det senare blir enklare att implementera det.  

6.2  Fortsatt design av prototypen 
För en hög verklighetstrogen prototyp är det viktigt att designen implementeras genom att 

använda sig av exempelvis eclipse. Eftersom prototypen är designat utifrån en android 

applikation rekommendationerna att fortsätta utveckla i android i första hand. Vidare när en 

implementation är klar för android kan ios implementeras.  
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7. Slutsatser 
 

I detta kapitel sammanfattas resultatet av studien och frågeställningarna besvaras.  

I denna studie har vi visat hur en applikation för sjukvårdsrådgivningen kan designas och 

utvecklas. Vi har även diskuterat vilka designbeslut måste tas och vila principer är viktiga 

att designa utifrån. Studien har även tagit fram en design för vidare utveckling och 

forskning.  

 Finns det ett behov för en sjukvårdsrådgivningsapplikation? 

Genom enkätundersökningen för behovet av en sjukvårdsrådgivningsapplikation samt 

intervjuer, visade resultatet att det finns en saknad tjänst vilket erbjuder rådgivning via 

mobilen. Enkätundersökningar visade att majoriteten sökt rådgivning via telefon genom 

att kontakta 1177 eller deras vårdcentral men att de flesta gärna skulle se ytterligare en 

tjänst vilket uppfyllde samma behov. Datainsamlingen visade alltså att det finns ett 

behov för ytterliga en tjänst då många av deltagarna inte upplevde att de alltid fick den 

hjälp de önskat på grund av olika faktorer, exempelvis kötid.  

 Hur kan en mobil sjukvårdsrådgivningsapplikation, baserad på Oinas-Kukkonen(2010) 

designprinciper samt 1177s beslutsmodell designas?  

För att få svar på frågan skulle intervjuer med personer insatta i beslutsmodellen ske, då 

ingen kontakt kunde uppnås fick en grov slutsats utifrån teorin ske. Efter informationen 

från teorin är det möjligt att implementera 1177s beslutsmodell på en applikation för 

egenvård. Vidare finns det tillgängliga datakällor på landstingen för Östergötlands 

hemsida(Minavårdkontakter 2014). Datakällor liknande till ICD koder, vilket är en 

katalog över diagnoser för symptom och även vårdprogram vilket används för 

vägledning inom olika symptom och dylikt finns tillgängliga för alla att använda och kan 

därför implementeras i applikationen.  

 

Baserad på de designprinciperna studien använt, kan en liknande mobil applikation tjäna 

till att endast ge råd till en användare och aldrig ange en diagnos. Den ska fungera som 

ytterliga ett alternativ för att sjukvårdsrådgivning och fungera som ett stöd för 

användaren. Applikationen ska tjäna till att användaren har möjlighet att söka sjukvård 

dygnet runt. Funktionen ska tjäna personer i alla olika åldrar och ska därför ha ett 

gränssnitt som anses enkel att använda av personer med olika bakgrunder och åldrar. 

Ett krav från datainsamlingen var att knapparna och texten ska vara stor nog att kunna 

läsa och trycka på samt att rubrikerna ska vara exakta så att användaren vet vart hon 

eller han är. Funktioner som inte har någon nytta ska inte implementeras och alla 

funktioner som implementeras ska vara tydligt förklarade för vad de ska användas till. 

Det är även viktigt att informera användaren, så ofta det behövs, att applikationen inte 

anger en diagnos utan endast ett antagande om vad det kan vara för problem.  
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