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Sammanfattning 

Målet med det här arbetet var att skapa en konceptuell designprototyp för en scenarioeditor åt 

en digital version av utbildningsverktyget Emergo Train System. Rapporten ämnar ta upp och 

presentera den arbetsprocess som lett fram till designprototypen och dess utvärdering. I 

rapporten tillkommer även en diskussion kring hur en scenarioeditor bör utformas för att stödja 

skapandet av ETS-scenarion samt hur ett flexibelt arbetssätt stöds i form av skapandet av 

scenariorepresentationer.  

Intervjuer genomfördes med instruktörer och systemansvarige för ETS, samt observationer av 

iordningställande av ett ETS-scenario. Datainsamlingen analyserades och resulterade i en 

kravspecifikation för den digitala scenarioeditorn. Den prototyp som utformades gjordes så i 

pappersformat och utvärderades tillsammans med personal från Katastrofmedicinskt centrum i 

Linköping.  
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1 Introduktion 

Katastrofmedicin är en gren inom det medicinska fältet som involverar vård för vuxna och barn 

i behov av akut vård. Människor som jobbar med katastrofmedicin har inte som mål att ge 

långvarig- eller kontinuerlig vård, utan diagnostiserar olika sjukdomar och utför akuta 

behandlingar för att stabilisera en patient på plats (Socialstyrelsen, 2001). 

Traumatologi är en annan gren inom medicin som riktar in sig på behandling av människor som 

varit med om en olycka, våld av något slag och även självskador. Inom Traumatologin fokuserar 

man även på förebyggandet och rehabiliteringen av skador.  

Katastrofmedicinskt centrum (hädanefter KMC) är en organisation med mål att bygga kunskap 

inom just katastrofmedicin och traumatologi. Detta utförs genom forskning, utveckling och 

undervisning på regional, nationell och internationell nivå. De är direkt underställda 

Landstinget i Östergötland och Linköpings Universitet. KMC bedriver olika verksamheter med 

huvudområden inom traumatologi, katastrofmedicinsk ledning och kvalitetssäkring, triage och 

prioritering, informationsstöd och informationsöverföring, värdering av katastrofmedicinsk 

beredskap och pedagogisk utveckling. Deras verksamheter har som syfte att på ett mätbart sätt 

kunna skapa ny kunskap inom katastrofmedicin (Lio, 2014). KMC använder sig utav ett 

simuleringssverktyg för att lära ut och öva personal i katastrofmedicin. Detta verktyg heter 

Emergo Train System (se avsnitt 2.4 Emergo Train System).  

Emergo Train System (hädanefter ETS) är ett flexibelt system som går att anpassa till olika 

sorters scenarion samt övningar. Ett scenario målas upp på en whiteboardtavla och den rika 

bank av patient- samt resursfigurer gör det möjligt att konstruera en övning på ett sätt som är 

både pedagogiskt och uppfyller de mål som övningen ämnar testa.  

 Syftet 
Målet med arbetet har varit att utforma en prototyp a digital scenarioeditor för ETS. Med en 

kvalitativ metod studera uppbyggandet av ett ETS-scenario för att bibehålla den flexibilitet och 

användbarhet som ETS-scenarioskapande har idag.  

 Frågeställningar 
Målet uppnås utifrån följande frågeställningar: 

 Hur bör en scenarioeditor utformas för att stödja skapande av digitala ETS-scenarion? 

 Hur stöds ett flexibelt arbetssätt vad gäller skapandet av scenariorepresentationer? 
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 Hur bör en scenarioeditor utformas för att addera ytterligare dynamik till ETS-

scenarion? 

 Avgränsningar 
Det här är ett kandidatarbete på kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings 

Universitet, vilket innefattar att 12 veckor har varit till förfogande för detta arbete. Detta innebär 

att vissa begränsningar har funnits för antalet intervjuer samt observationer som gjorts. Endast 

utvecklare och lärare av ETS har deltagit vid framtagningen av krav för den digitala 

scenarioeditorn. Den scenarioeditor som utformats har gjorts så i form av en konceptuell 

pappersprototyp då fokus legat på vad scenarioeditorn kan göra och vad den kan erbjuda.  

ETS är ett flexibelt system som kan användas för övningar vid PS-scenarion och även sjukhus-

scenarion. Den prototyp som togs fram hanterade dock endast PS-scenarion.  
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2 Teoretisk Bakgrund 

 Simulatorbaserad träning 

Simulatorbaserad träning har blivit en väldigt populär teknik inom flygväsendet, sjukvården 

och produktionen av kärnkraft. En hög riskfaktor finns inom dessa områden, och personalen 

måste genomgå många år av träning för att få utöva dessa yrken. Simulatorbaserad träning är 

ett kraftfullt verktyg eftersom det låter läraren ha full kontroll på flödet i övningen, hur feedback 

representeras, eventuella distraktioner – och allt detta i en kontrollerad, säker miljö (Beubain, 

Parker. 2004)(Okuda, Bond, Bonfante, McLaughlin, Spillane, Wang, Vozenilek, Gordon. 

2008). Studenterna får arbeta i en miljö som representerar verkligenheten, utan de eventuella 

fatala konsekvenserna som kan uppstå vid misslyckanden i att genomföra övningen korrekt.  

Under de senaste femton åren har det gått att bevittna teknikens utveckling och otroliga 

framfart. Datorer, robotteknik, nätverksteknologi och artificiell intelligens gör stora framsteg, 

och detta har gjort det möjligt för utvecklingen av träningssimulatorer. När människor tänker 

på simulatorer inom högriskindustrier idag tänker de sig möjligtvis väldigt naturtrogna 

träningssimulatorer. Dessa brukar ibland kallas för high fidelity-simulatorer. Med detta menas 

ofta att en simulator representerar den naturliga miljö visuellt, audiotärt och även i utförandet 

av rörelser samt handlingar. Detta för att skapa en så lik representation av verkligheten som 

möjligt. Om en simulator inte representerar verkligheten i samma utsträckning brukar den kallas 

low fidelity. Denna enkla definition bevarar dock synen att verklighetstrogna simulatorer är en-

dimensionella (Beubain, Parker. 2004).  

Huruvida en simulator är high eller low fidelity och vad det är som utgör denna skillnad har 

diskuterats en hel del genom åren. Inga speciella egenskaper har lyckats identifieras och 

skillnaden verkar vara relativ. Det har pratats om mängder av olika sorters dimensioner inom 

simuleringsbaserad träning, ofta baserad på deras tekniska egenskaper, vilket kan vara viktigt 

för de som utvecklar dem, men kanske inte för de som ska använda dem i sina 

utbildningsprogram.  

I sin artikel diskuterar Beubain och Parker en topologi framtagen av Albert J. Rehmann och 

hans kollegor som beskriver tre dimensioner inom verklighetstrogen simulering. Figur 1 visar 

dessa dimensioner och hur de hör ihop (2004, s. i52).  
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Figur 1. De tre dimensionerna inom värklighetstorgen simulering. 

Denna topologi är bra eftersom den utgår ifrån läraren och användarens perspektiv. Den första 

dimensionen är miljö och handlar om hur pass mycket simulatorn representerar verkligheten i 

form av olika sensoriska input som uppgiftsmiljön består av. Den andra dimensionen, 

utrustning, berör simulatorns förmåga att efterlikna det verkliga systemets känsla. Ett exempel 

skulle kunna vara en bilsimulator som, på ett realistiskt sätt, härmar utseendet och utformningen 

av förarsätet i en bil. Den tredje och sista dimensionen som är den psykologiska. Denna ses som 

den viktigaste då den handlar om hur studenterna uppfattar övningen som en trovärdig 

representation av verkligheten. Denna kan definieras som kopplingen mellan hur pass bra 

studenterna lyckas i träningsmiljön och hur pass bra de presterar i den verkliga miljön.  

Trots att dessa tre dimensioner relaterar till varandra ses den psykologiska dimensionen som 

den allra viktigaste, och det mest essentiella kravet, när det kommer till träning inom lagarbete. 

Om studenterna inte uppfattar simuleringen och övningen som trovärdig finns risken att de inte 

presterar likvärdigt som de hade gjort i en verklig miljö (Beaubien, Baker. 2004)  

I och med de olika dimensionerna måste övningsledare och de personer som har övning göra 

ett viktigt val när det gäller vilken sorts simulator de använder. Är målet att testa lagarbete och 

hur studenterna arbetar och kommunicerar med varandra, då kan instruktören välja att använda 

en simulator med låg miljö trovärdighet. När övningar utförs i verkligheten har de ofta flera 

mål de försöker uppnå, till exempel att öka direkt inlärning, bibehålla för långsiktig inlärning, 

och om det är en övning för sjukvården - patienters säkerhet. Det är därför viktigt att instruktörer 
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tar detta i beaktning och använder sig av en simulator som representerar de olika dimensionerna 

på ett bra sätt, så att övningen och miljön är representerad på ett sådant sätt att de stärker målen.  

2.1.1 Heluppdragssimulationer  

Heluppgradssimulationer är sådana som är designade för att simulera en komplex uppgift. Detta 

kan vara flygandet av ett plan, från lyft till landning. Det kan även vara en olycka där 

sjukpersonal måste ingripa och; få en bild av olyckan, prioritera och diagnostisera patienter, 

och sedan skicka dem till sjukhus. Inför en heluppdragssimulation brukar ofta en kort 

genomgång av vad som kommer att ske äga rum. Därefter startar övningen och studenterna får 

börja interagera inom simulatorn och det scenario som finns. Under tiden är det en instruktör 

som styr flödet av övningen och eventuella händelser. Efter övningen kan en utfrågning ske av 

studenterna där deras prestation diskuteras och lärdomar de förhoppningsvis fått (Beaubein, 

Baker. 2004). 

Dessa heluppdragssimulatorer involverar de tre dimensionerna som beskrivits tidigare och 

anses ofta som att ha hög verklighetstrogenhet i utrustningsdimensionen och den psykologiska 

dimensionen, och medium i miljötrogenhet. Dessa heluppdragssimulatorer ger studenterna en 

chans att applicera sina tränade egenskaper under verkliga former, och även att observera vilka 

konsekvenser deras handlingar kan få.  

 Scenariobaserad träning 

Att arbeta inom katastrofmedicin och traumatologi ger upphov till kognitivt, socialt, och 

systematiskt utmanade situationer för personal samt administratörer (Small, Wuerz, Simon, 

Shapiro, Conn, Setnik. 1999). Dessa människor jobbar i kritiska situationer och är de som ska 

veta vad som ska göras och hur situationen ska klaras av utan att liv förloras. Utövarna av 

katastrofmedicin arbetar i en komplex miljö där de kontinuerligt måste anpassa sig efter 

situationen, skadade patienter, och plötsliga, kritiska uppgifter. Sådant arbete kräver att 

utövarna kan se mönster i miljön, fatta viktiga beslut, förutse handlingar, utföra handlingar och 

utvärdera effekten av dessa handlingar. Att träna upp sin kompetens och förmåga att agera i en 

kritisk situation är därför viktigt. 

Scenariobaserad träning är ett kraftfullt sätt att låta studenter (räddningstjänst) förbereda, utföra 

och utvärdera autentiska uppgifter inom en simulerad miljö (Peeters, van denn Bosch, Meyer, 

Neerinex. 2011). Moats, Chermack och Dooley skriver i sin artikel Using Scenarios to Develop 

Crisis Managers: Applications of Scenario Planning and Scenario-Based Training (2008) om 

scenarioplanering och scenariobaserad träning som två metoder för att öva organisationer och 
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deras ledare i att hantera och agera vid katastrofala händelser. Genom att använda dem kan 

organisationer öva upp sin beredskap och kunskap av en kritiskmiljö, samt sätta in effektiva 

planer för att undgå och hantera en katastrofal händelse.  

Scenariobaserad träning låter studenter agera inom ett interaktivt händelseförlopp där 

deltagarna placeras i en kontext där händelsen vanligtvis sker. För utövare av katastrofmedicin 

skulle en sådan kontext kunna vara ett hus i brand, eller en tankbil med giftigt innehåll som 

vält. När deltagarna interagerar med händelseförloppet, fattar beslut och utför handlingar, 

påverkar det hur resterande delar av förloppet spelas ut. Scenariot är reaktivt till de utföranden 

som deltagarna gör. Inom scenariot och det händelseförlopp som spelas ut stöter deltagarna på 

olika problem, enskilda eller i serie, vid specifika tidpunkter. Tillsammans med 

händelseförloppet och dess handling är problemen formulerade så att deltagarna får öva en viss 

sorts kunskap. Problemen och de val som deltagarna ställs inför är placerade i en specifik 

ordning och frekvens för att öka eller sänka komplexiteten och svårigheten för övningen 

(Moats, Chermack, Dooley. 2008).  

Scenariobaserad träning är ett väldigt flexibelt träningssätt och kan anpassas för att passa inom 

olika kontexter (Moats, Chermack, Dooley. 2008). Det går att forma ett scenario och dess 

händelseförlopp efter vilken sorts egenskap deltagarna är menade att öva på. Önskas deltagarna 

öva upp sin förmåga att fatta beslut går det att skapa ett scenario där deltagarna blir tvungna att 

göra svåra avvägningar, eller om ledarskapsrollen och kontroll står i fokus finns möjligheten 

att skapa ett scenario där deltagarna måste placera och resurser och designera arbetskraften. 

Scenariobaserad träning kombineras ofta med datorbaserade simulationer och simulatorbaserad 

träning. Detta ger möjligheten att göra scenariot mer verklighetstroget och öka känslan av 

realism.  

 Naturalistisk beslutsfattning 

Under 80-talet började forskare studera hur erfarna människor fattar beslut i deras naturalistiska 

miljö, eller en simulation som innehåller huvudaspekterna för deras miljö. Vid en konferens 

1989 myntades termen Naturalistic decision making (hädanefter NDM) för att forskare skulle 

kunna diskutera sina fynd. Det visade sig att människor använder sig av andra strategier och 

processer när det fattar beslut i en naturlig miljö, än vad tidigare forskning inom traditionell 

beslutsfattning visat på. Istället för att analysera och jämföra olika val för att se vilket som är 

bäst, studeras hur situationen ser ut och försöker uppdatera sig genom feedback och erfarenhet. 
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Caroline E. Zsambok och Gary Klein definiera NDM i boken Naturalistic Decision Making 

(2014, s. 5): 

”NDM is the way people use their experience to make decisions in field settings” 

Vid konferensen 1989 identifierades även några nyckelfaktorer som spelar in när beslut fattas i 

den verkliga världen, och inte inom en laborativ miljö. Dessa faktorer är: 

1. Dåligt strukturerade problem 

2. Osäkra, dynamiska miljöer 

3. Skiftande, dåligt definierade problem 

4. Handling/feedback-loop 

5. Tidsstress 

6. Hög riskfaktor (inte situationer där beslutsfattaren är fri från konsekvenserna) 

7. Många spelare 

8. Organisationella mål och normer 

Att utföra och arbeta inom katastrofmedicin ger upphov till kognitivt, socialt, och systematiskt 

utmanade situationer för personal samt administratörer. De åtta nyckelfaktorer som listas 

ovanför är något som kan ses som karakteristiska för arbete inom katastrofmedicin (Small et al. 

1999, s. 1).  

I sin artikel Decision Models: Some Lessons From the Field (1991) diskuterar Klein och 

Calderwood olika studier med brandmän och räddningstjänst och hur de agerar samt fattar 

beslut i sina naturliga miljöer. Beslut som måste fattas av räddningstjänst och brandmän 

inkluderar huruvida de ska inleda search and rescue, anta en offensiv strategi, anta defensiva 

försiktighetsåtgärder, eller hur resurser ska placeras. Något som Klein och Calderwood fann 

genom sina studier var att räddningsledarna inte såg det som att de fattade beslut, övervägde 

alternativ eller beskattade sannolikheter. Istället såg räddningsledarna det som att de agerar och 

reagerar på situationer efter tidigare erfarenheter, planeringar, och modifierar sig efter 

begränsningar. Vid flesta fall utvärderades inte två val och deras eventuella utfall med varandra; 

det ansågs ta för lång tid och vara en möjligen paralyserande handling. Under en incident stöter 

räddningsledare på olika val, och det är väl medvetna om att det finns flera sätt att gå till väga, 

men de stannar inte upp och funderar över för- och nackdelar med de olika valen. Istället förlitar 

de sig på sin förmåga att känna igen och klassificera en situation för att kunna bestämma ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att handskas med uppgiften (Klein, Calderwood. 1991). Om 

någon form av utvärdering skedde av olika val gjordes det genom att räddningsledarna 
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föreställde sig hur valen skulle spelas ut i huvudet och hur de skulle implementeras, för att se 

ifall något skulle gå fel. Om ett val resulterade i ett problem kunde det antingen modifieras eller 

avvisas helt.  

Klein och Calderwood genomförde 26 intervjuer och studerade 32 incidenter där 156 stycken 

beslut fattades med tillräckligt mycket detalj för att sedan kunna analyseras (Klein, Calderwood. 

1991). För att kunna definiera vad ett beslut var för något och när ett fattades använde sig Klein 

och Calderwood av begreppet ”decision point”.  

 

 Emergo Train System 
Emergo Train System (ETS) är ett pedagogiskt simuleringssverktyg som är utvecklat efter 

behovet av ett bra och användbart verktyg inom utbildningen av katastrofmedicin vid 

Katastrofmedicinskt centrum. En övning med ETS går ut på att ett katastrofmedicinskt scenario 

utspelas, exempelvis ett prehospitalt scenario (hädanefter PS-scenario) eller ett 

sjukhusscenario, och utbildningsdeltagarna (studenterna) har som uppgift att hantera 

situationen genom att distribuera de hjälpmedel de har till hands. ETS använder sig av 

whiteboard-tavlor för att måla upp scenarion, resurser i form av figurer med magneter som 

fäster på tavlan, och en övningsledare vid utförandet av en övning.  

ETS kan användas för att testa och utvärdera personal genom hela den medicinska kedjan – 

från prehospital sjukvård till sjukhusbehandling. Andra specifika egenskaper som ETS har när 

det kommer till simulatorbaserad träning är: 

 Simulationsramverk 

ETS är ett väldigt flexibelt verktyg. Vissa komponenter är fixerade i systemet och tillsammans 

bildar de ramverksgrunden för ETS. Detta ramverk kan tillsammans med kompletterande 

komponenter skräddarsys åt de organisationer som ämnar använda systemet. 

 Linjär simulation 

ETS baseras på linjära (heluppdrag, se bakgrund) scenarion som studenterna arbetar sig igenom. 

Detta betyder att studenterna får gå igenom konsekutiva aktiviteter. Detta till motsats från 

cykliska scenarion där studenter får gå igenom repetitiva aktiviteter.  

 Interaktiv simulation 
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ETS underlättar och främjar för kommunikation mellan deltagarna. Tillsammans bildar och 

genererar de dynamiken inom den simulerade övningen. Detta gör att deltagarna får lära sig hur 

de samarbetar, kommunicerar och interagerar med varandra i en kritisk situation. Detta gör att 

deltagarna får uppleva huruvida val de gör och beslut de fattar är effektiva eller ineffektiva på 

en gång. (Hornwall, Nilsson, Rüter, Vikström. 2008).  
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3 Metod 

Metoden som användes för att skapa denna konceptuella pappersprototyp av en scenarioeditor 

utformades efter designprocessen inom interaktionsdesign. Processen som användes 

anammades till stor del från Kim Goodwins bok Designing for the Digital Age: How to Create 

Human-Centered Products and Services (2009) samt boken Interaction Design beyond human-

compsuter interaction (Preece, Rogers, Sharp. 2002). I den sistnämnda boken beskrivs fyra 

huvudaktiviteter av designprocessen inom interaktionsdesign (s, 12): 

1. Identifiera behov och etablera krav 

2. Utveckla alternativa designer som möter kraven 

3. Skapa interaktiva versioner av designen så att de kan bli kommunicerade och värderade 

4. Utvärdera det som blivit byggt under processen 

Dessa processer är menade att relatera till varandra och återupprepas. Att utvärdera sin produkt 

hjälper designern att se om den tänkta användaren förstår och tycker den är enkel att använda 

(Preece et al. 2002, s. 12-13). Detta kan resultera i feedback som säger att visa ändringar måste 

göras eller att vissa krav inte uppfylls. Att utvärdera sin produkt är kärnan i interaktionsdesign. 

Genom att utvärdera produkten finns det möjlighet för designern att försäkra sig om att den är 

användbar och att de krav som ställts uppfylls. Det finns olika sätt att utvärdera en produkt på; 

det kan vara genom att observera användare interagera med den, genomföra intervjuer med 

användare, testa användare genom att ge dem uppgifter att klara av, eller låta dem fylla i ett 

frågeformulär efter att de använt produkten. 

Att lära känna och förstå användaren är en minst lika viktig del som utvärderingen av en produkt 

inom interaktionsdesign. Under denna fas av arbetet har man huvudsakligen två mål. Det första 

är att förstå så mycket som möjligt om användaren, deras arbete och kontexten av deras arbete 

så att produkten kan hjälpa dem att uppnå de mål de har. Det andra är att utifrån de behov som 

identifieras producera olika krav som formar en grund för det kommande designarbetet (Preece 

et al. 2002).  

Vikten av att ha väldefinierade och stabila krav för att ha en god grund för designarbetet är 

alltså stor. Det betyder att datainsamlingen som sedermera resulterar i krav också är väldigt 

viktig. Det finns några olika tillvägagångssätt när det kommer till datainsamling. Några 

grundtekniker är frågeformulär, intervjuer, fokusgrupper, workshops, naturalistisk observation 

och att studera dokumentation. Dessa olika tekniker är flexibla och kan användas på varierande 
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och kombinerande sätt för att få en så rik datainsamling som möjligt. Och för att anpassa 

datainsamlingen efter användarens arbetssätt.  

 Arbetsprocess 

Nedan följer en beskrivning av den arbetsprocess som användes för att skapa pappersprototypen 

av scenarioeditorn. 

Det etnografiska arbete som arbetsprocessen innehållit har varit av formen quick and dirty 

(Hughes et al. 1994). Detta innebär att det arbete som genomförts vid insamlingen av data inte 

varit en långvarig period och haft fokus på att få en fullständig förståelse av hur hela systemet 

fungerar. Fokus legat på att få en uppfattning av relevant information kring iordningställandet 

av ETS-scenarion. Quick and dirty etnografi gör det möjligt att snabbt skaffa sig värdefull 

kunskap av ett system eller organisation. Sådan kunskap kan sedan användas för att göra ett 

mer fokuserat arbete av specifika aspekter av ett system, vilket är mer typiskt för concurrent 

ethnography (Hughes, King, Rodden, Andersen. 1994).  

Observationer av när instruktörer förberedde och satte upp ett scenario inför en övning 

genomfördes, samt intervjuer med personalen på KMC. Den insamlade datan analyserades 

sedan och resulterade därefter i en kravspecifikation på vad editorn bör innehålla och vilka 

funktioner som ska finnas representerade. Därefter påbörjades arbetet med att skapa en 

pappersprototyp. Kravspecifikationen låg som grund till olika designval som gjordes och till 

vilka funktioner som skulle finnas representerade.  

När prototypen var färdig fick personalen på KMC testa att sätta upp ett scenario. När detta var 

gjort utfördes en utvärdering av prototypen utifrån vad personalen sagt och utifrån vad som 

observerats.  

 

Figur 2. Beskrivning av arbetsprocessen för detta arbete. 
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3.1.1 Intervjuer 

Upplägget för en intervju kan klassificeras på tre sätt: strukturerad, ostrukturerad och semi-

strukturerad. De olika sätten beror på hur pass mycket intervjuaren håller sig till förbestämda 

frågor. De intervjuer som genomfördes i detta arbete var semistrukturerade. 

En semi-strukturerad intervju kombinerar egenskaper från strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer (Preece et al. 2002). Frågorna som används kan vara både öppna och stängda, men 

intervjuarna har dessa förbestämda och frågar varje intervjudeltagare samma frågor. Under en 

ostrukturerad intervju gäller det att inte ställa riktade frågor som uppmuntrar till ett visst svar. 

Att känna av och uppmana personen att prata är en viktig del av intervjutekniken, vilket kan 

innebära hanterandet av tystnad. Att ge intervjudeltagaren tid att tänka efter, och inte fortsätta 

för snabbt, är viktigt för att få en djupgående intervju. 

Var någonstans en intervju hålls är också något som kan göra skillnad. Om en intervju 

genomförs i en miljö som är känd för den intervjuade, till exempel på jobbet eller i hemmet, 

kan det hjälpa hen att känna sig trygg, och att prata om aktiviteter som kan vara av vikt för 

datainsamlingen och produkten (Goodwin. 2009) 

Intervjumetoden som användes i detta arbete var av typen semi-strukturerad. Ett frågeformulär 

användes som riktlinjer för intervjun och både öppna samt stängda frågor användes. Som 

komplement till egenkonstruerade frågor användes frågor rekommenderade av Goodwin 

(2009). För att frågorna skulle resultera i så rika och användbara svar som möjligt användes 

riktlinjer som tas upp av Preece et al. (2002). Intervjudeltagarna rekryterades efter deras 

erfarenhet med ETS och deras vardagliga arbete med systemet.  

Fyra personer intervjuades och alla intervjuer genomfördes på KMC i respektive 

intervjudeltagares kontorsrum och varje intervju varade i ungefär 15 minuter. För att göra det 

enklare att kunna gå tillbaka och noga analysera vad som sagts under intervjun spelades 

samtalet in. Ljudinspelningen gjordes av en mobiltelefon som placerades på bordet mellan 

intervjuaren och deltagaren. Innan intervjun godkände varje deltagare muntligt att samtalet 

spelades in.   

3.1.2 Observationer 

Att använda sig av intervjuer och frågeformulär är ett bra sätt att samla in data och för att få en 

uppfattning om hur användare interagerar eller använder en produkt. Dock kan det vara svårt 

för dem att förklara deras tankar och tillvägagångssätt i ord. Att utföra observationer gör det 
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möjligt att få en bredare, och verkligare, syn på hur användare interagerar med en produkt, 

system, eller uppgift. Att observera innebär att följa med användare i deras vardagliga arbete 

och studera deras tillvägagångsätt i deras naturliga miljö och kontext. Att utföra observationer 

är ett ovärderligt sätt att få insikter om hur användare arbetar och vad för krav samt behov som 

kan finnas (Preece et al. 2002). 

Två olika observationstillfällen bokades in. Under det första genomfördes två observationer av 

iordningställandet av ett scenario. De två observationerna skedde inför en PS-refresh-övning 

som är en uppföljningsövning för studenter som gått grundkursen i prehospitalsjukvård. 

Scenariot som sattes upp var av ett hus som stod i brand inne i en stad. Under observationerna 

fanns möjligheten att ställa frågor till de två instruktörer som satte upp övningen. Den ena av 

dem utgick ifrån den manual som fanns för just den typen av övning och ritade upp scenariot 

och placerade patienter utifrån den. Den andra instruktören svarade på eventuella frågor kring 

iordningställandet av övningen. Dessa observationer skedde på KMC, genomfördes direkt efter 

varandra och varade i ungefär 15 minuter vardera. Ingen ljud- eller videoinspelning användes 

under observationerna, utan allting som ansågs vara av vikt antecknades för hand.   

Det andra observationstillfället skedde även det på KMC men var inte en officiell övning. Ett 

scenarion sattes upp för att visa en grupp studenter hur Emergo Train System fungerade. Denna 

gång var det en läktarbrand som representerades och instruktörerna agerade även studenter när 

övningen sedan genomfördes. Denna observation varade i ungefär 20 minuter, var av hälften 

av tiden var iordningställande av övningen. Även vid detta observationstillfälle fanns 

möjligheten att ställa frågor till instruktörerna. När genomgången och den spontana övningen 

var genomförd visade personalen hur de förvarar och organiserar de figurer som används under 

en övning.  

3.1.3 Analys  

Målet med att göra en analys av den insamlade data är för att förstå användaren och, hur de 

arbetar och kontexten det arbetet sker i så att den slutliga produkten kan hjälpa dem att uppnå 

deras mål. Arbetet med att identifiera krav och analysera den insamlade data är en iterativ 

process. Analysen kan resultera i otillräckliga eller ospecifika krav som kräver att ytterligare 

datainsamling behövs för att stärka dem eller undersöka dem. Analysprocessen är inte något 

som sker i ett visst antal veckor eller månader och sedan blir klar. Kraven och målen för en 

produkt utvecklas och kommer fram allt eftersom användare interagerar med designen och får 

se samt testa den (Preece et al. 2002).  
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Analysarbetet i detta arbete skedde iterativt. När observationerna var gjorda sammanställdes 

anteckningar som förts för att identifiera krav. Detta gjordes genom att de sammanställda 

anteckningarna gicks igenom och till slut resulterade i en punktlista av funktioner som bör 

finnas med i scenarioeditorn.  

Analysen av de intervjuer som också genomfördes gjordes på ett likvärdigt sätt som 

observationerna. Ljudinspelningarna gicks igenom och anteckningar fördes över vad som 

sades. Dessa anteckningar sammanställdes och delades upp på samma sätt som datainsamlingen 

från observationerna.  

De identifierade kraven från observationerna och intervjuerna sammanställdes och resulterade 

i en mer fokuserad punktlista av funktioner och krav för scenarioeditorn.  Denna punktlista 

delades sedan upp i funktionella krav och datakrav (se bilaga)(Goodwin, 2009). Tillsammans 

med de funktioner och krav som kom per automatik med en digitalisering av systemet bildade 

dessa framtagna krav och funktioner grunden för olika designval som gjordes.  

3.1.4 Prototypen 

När analysen är gjord i en designprocess och det finns krav som produkten ska uppfylla, 

information om vad den ska kunna göra och inte göra finns, påbörjas arbetet med att skapa en 

prototyp. Genom att skapa en prototyp går det att testa idéer och se vad användaren anser om 

produkten. Detta bli en ytterligare iterativ process. En prototyp kan vara allt från 

pappersbaserade skärmar, en bild, en videosimulation, ett tredimensionellt, papper- och 

kartonggjord representation av en dator, eller hyperlänkade skärmdumpar. En prototyp kan till 

och med vara en komplex modell gjord i metall (Preece et al. 2002, s. 241). En uppdelning görs 

dock gällande prototyper, huruvida de är konceptuella eller fysiska. En fysisk prototyp är ämnad 

att testa detaljer gällande designen av skärm- samt menystruktur, ikoner och grafik. En 

konceptuell prototyp försöker fånga funktionaliteten av en produkt och hur produkten ska 

komma att fungera. Den prototyp som tagits fram i detta arbete är av typen konceptuell.  

Att låta användare se och interagera med en prototyp kan vara fördelaktigt av olika orsaker, 

exempelvis går det att testa olika tekniska möjligheter för en idé, få svar och insyn gällande 

vaga krav, utföra tester och utvärderingar, eller testa att vissa designutvecklingar är kompatibla 

med eventuellt resterande systemutvecklingar. Prototyper som inte är så verklighetstrogna, så 

som en pappersprototyp av en scenarioeditor, är väldigt användbara eftersom de inte kostar 

mycket pengar, går snabbt att skapa, enkla att redigera för att stödja eventuella alternativa 

designförslag.  
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Den prototyp som togs fram utifrån den dataanalys och den resulterande kravspecifikationen 

var en konceptuell pappersprototyp (se avsnitt 4.1 Prototypen). Genom att utgå ifrån 

kravspecifikationen började enkla sketcher skapas, en för varje meny och del av editorn. I 

sketchen placerades knappar och sökfält ut för se hur de passade och skulle förhålla sig till 

varandra. När en sketch ansågs färdig omskapades den på ett starkare pappersark.   

För varje ny meny som ska visa sig i prototypen skapades ett pappersark. Dessa placerades 

sedan på huvudskärmspapperet när en knapp klickades på.  

 

3.1.5 Utvärdering 

Utvärderingar av en produkt kan göras för att identifiera ifall stora interaktiva designfel finns, 

eller om vissa av de krav och mål som användaren har inte uppfylls. Denna del i 

designprocessen bör ske när en så pass robust och utvecklad prototyp finns så att användaren 

har något konkret att interagera med och ge feedback på. Det bör även finnas tillräckligt mycket 

tid kvar av utvecklingsprocessen att det inte är för sent att göra ändringar av designen.  

Det finns två typer av utvärderingstyper; formativ och summativ utvärdering (Cooper, 

Reimann, Cronin. 2007). En summativ utvärdering görs ofta i slutet av en designprocess för att 

jämföra produkten med andra och identifiera problem med designen. I och med att utvärdering 

sker i slutet av designprocessen brukar det inte finnas tillräckligt med tid att göra ändringar ifall 

stora designproblem identifieras. Designutvärderingar bör göras innan någon form av kodning 

påbörjas. Därför är en formativ utvärdering att föredra i tidigare stadier av designprocessen. En 

formativ utvärdering görs på en produkt eller prototyp för att se att de mål som satts upp och de 

krav som identifierats fortfarande blir mötta. Det inbjuder även till en insyn av hur användaren 

tänker och tycker om produkten. En sådana utvärdering kan göras under arbetets gång, och flera 

gånger i olika iterationer. 

I detta arbete utfördes en formativ utvärdering av den konceptuella prototypen. En användare 

fick interagera med prototypen och utföra vissa uppgifter. Innan utvärderingen började fick 

användaren en kort förklaring av prototypen och vissa element. Samtidigt som användaren 

interagerade med prototypen diskuterades upplägg och olika krav som uppfylldes. Den uppgifts 

som skulle genomföras var att sätta upp ett simpelt prehospitalt scenario.  
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 Etik 
Eftersom syftet med arbetet och dess frågeställningar inte varit etiskt problematiska har inga 

vidare åtgärder gjorts. Alla som deltagit vid observationer och intervjuer har gjort så frivilligt. 

Inför varje intervju informerades deltagaren om syftet med arbetet och dess 

publiceringsmöjligheter. Inga uppgifter som publiceras i arbetet kan spåras eller kopplas 

tillbaka till enskilda personer.  

Godkännanden för att spela in intervjuerna gjordes muntligt på plats.   
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4  Resultat 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av den prototyp som tagits fram samt av den 

utvärdering som skett.  

 Prototypen 
Nedan följer en demonstration av den konceptuella pappersprototyp som togs fram. 

4.1.1 Startskärm 

 

Bild 1. Det första en användare ser när editorn startas.  

När scenarioeditorn startas upp möts användaren av denna skärm (bild 1). I det övre vänstra 

hörnet finns en vanlig meny, samt valen att ’infoga bakgrund’ och ’rita eget scenario’. Till höger 

av skärmen finns en meny för att välja att skapa ett prehospitalt scenario eller ett 

sjukhusscenario. I den nedre vänstra delen av skärmen finns möjligheten att välja vilken tid på 

dygnet scenariot utspelar sig, vilken veckodag, och olika attribut för väder. Dessa kan påverka 

scenariots dynamik och hur resurser samt patienter kan påverkas över tid. Ett exempel skulle 
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kunna vara att om det är stark vind och dåligt väder tar det längre tid för resurser att nå 

olycksplatsen. I den nedre högra delen av skärmen finns en informationslåda som uppdateras 

med information som anges för scenariot. Detta kan vara antal ambulanser vid olycksplatsen, 

vilka sjukhus som finns i området och deras avstånd till olycksplatsen, m.m.  

 

Bild 2. Bilden visar en bakgrund som ritats med hjälp av rit-menyn. 

Väljer användaren att trycka på ’rita eget scenario’ visar sig en rit-meny. Med denna går det att, 

för hand, rita utspelsplatsen för scenariot. Klickar användaren på knappen ’infoga bakgrund’ 

går det att välja en redan gjord bild och använda den som bakgrund. Med rit-menyn går det 

sedan att göra små ändringar eller manipulationer för at anpassa bakgrunden för just det 

scenariot.  
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Bild 3. Undermenyn för Prehospitalt scenario innehåller Fordon & Personal, Skyltar & övrigt, 

Patienter samt Distanser & sjukhus. 

Till höger finns menyn för att välja om ett prehospitalt scenario eller ett sjukhusscenario ska 

skapas. Bild 3 visar undermenyn för ett prehospitalt scenario. Fyra olika val i undermenyn finns: 

Fordon och Personal, Skyltar och Övrigt, Patienter samt Sjukhus och Distanser.  
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4.1.2 Patienter 

 

Bild 4. Menyn för att Lägga till patienter till scenariot. 

Under fliken Patienter finns går det välja mellan att Lägga till, Skapa ny, eller Redigera en 

patient. Under fliken Lägg till (bild 4) går det att söka efter en patient, antingen genom att ange 

dess kategori, nummer, attribut för kategorin Vad du ser och Vad du hör, genom att välja från 

en rullgardinsmeny. Det går även att fritt söka genom att skriva i text-boxen Fri sökning. De 

patienter som hämtas av sökningen visas i en lista där deras attribut finns representerade i en 

rad. Användaren väljer vilka patienter som ska vara med i scenariot och klickar sedan på Lägg 

till.  

När något från menyn läggs till i scenariot visas en informationsruta som indikerar att det 

användaren valt nu finns i scenariot.  
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Bild 5. Meny för att Skapa ny patient. 

För att skapa en helt ny patient som ska vara med i scenariot, och sparas i patientbanken, klickar 

användaren på fliken Skapa ny. Här finns möjligheten att skapa en helt ny patient som är 

skräddarsydd för just det scenario som håller på att skapas. Genom att fylla i all information en 

patient behöver, och sedan välja antalet patient som ska skapas, och sedan klicka Spara så 

hamnar denna patient i patientbanken. Sedan kan användaren gå tillbaka till Lägg till för att 

lägga till patienten i scenariot.  
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Bild 6. Meny för att redigera eller ta bort en befintlig patient. 

Vill användaren redigera en existerande patient som finns i patientbanken finns fliken Redigera. 

Här går det att söka efter en patient ur patientbanken genom att välja kategori, nummer, eller 

fri sökning. Resultatet visas i en lista i mitten. Genom att klicka på en patient i listan uppdateras 

den nedre delen av menyn med informationen för den patienten. Användaren kan då ändra den 

information som önskas och sedan spara. Valet att Ta bort en patient ifrån banken finns också. 
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4.1.3 Resurser  

 

Bild 7. Menyn för att hantera resurser till scenariot.  

För att välja vilka resurser som ska finnas med i scenariot klickar användaren på fliken Fordon 

och Personal i menyn. Där finns möjligheten att lägga till den resurs som önskas, i form av 

fordon och personal (bild 7). Att söka efter en resurs fungerar likvärdigt till att söka efter en 

patient. Genom att ange vilken typ av fordon, t.ex. bil, buss eller helikopter, och sedan klicka 

på sök uppdateras listan med resultaten. Markeras en resurs och användaren sedan klickar på 

lägg till kommer denna att läggas till i scenariot.  

Att lägga till personal fungerar på samma sätt som fordon. Genom att ange typ av personal från 

rullgardinsmenyn och sedan klicka på sök kommer listan under att uppdateras. Användaren 

väljer sedan vilken personalfigur som ska användas och klickar på Lägg till för att flytta denna 

till scenariot.  

En informationsruta visas som indikerar att något har lagts till i scenariot.  
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Bild 8. Visar hur användare Skapar ny & Redigerar resurser.  

Precis som med patienter finns möjligheten att skapa nya eller att redigera resurser. För att göra 

detta klickar användaren på fliken Skapa ny & Redigera. Med rutan som visas går det att infoga 

en bild som ska representera den resurs som ska skapas. Användaren fyller i vilken typ av resurs 

det är, namnet på resursen, och om det ska stå någon text på den. Genom att spara hamnar den 

nya resursen i resursbanken.  

För att redigera en resurs söker man först efter den resurs man vill ändra på genom att ange typ 

eller namn. Sedan markerar man i listan den resurs man ämnar redigera, vilket uppdaterar 

informationen längst ned i menyn. Där går det sedan att ändra till den information man önskar 

och sedan spara eller ta bort.  
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4.1.4 Vyer 

Bild 9. Genom att klicka på pluset i vy-fältet går det att skapa en ny vy. 

I bilden ovan (bild 9) har en ny vy skapats som heter Översikt. Som när editorn startades första 

gången kommer bakgrunden till en början vara tom. Valet finns då, precis som innan, att 

antingen infoga en befintlig bakgrund eller att rita en egen med hjälp av ritfunktionen. I bild 9 

har en egen bakgrund ritats. Denna vy erbjuder studenterna en översiktsbild över olycksområdet 

och vad som finns i närheten. Detta kan involvera avstånd från olycksplatsen till olika sjukhus, 

antal tillgängliga resurser vid olika sjukhus, eller bara en övergripande karta av området kring 

olycksplatsen.  
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4.1.5 Översikt samt Sjukhus och Distanser 

 

Bild 10. Genom att klicka på pluset går det att skapa en ny vy.  

Under fliken Sjukhus och Distanser går det att lägga till sjukhus som kommer vara i spel under 

övningen till scenariot. Här kan användaren bestämma i vilken stad sjukhuset ska befinna sig, 

avståndet från sjukhuset till olycksplatsen och även vilken typ av sjukhus det ska vara. I denna 

meny går det även att fylla ytterligare information om sjukhuset, så som antalet lediga sängar 

på akutmottagningen och lediga operationssalar. När all önskad information är ifyllt klickar 

användaren på Lägg till för att data ska sparas i scenariot. Detta resulterar i att en bild på ett 

sjukhus placeras på skärmen, fri för att flyttas runt och placeras där användaren önskar.  

 Utvärdering 

När prototypen dömdes tillräckligt klar för en första utvärdering genomfördes en formativ 

utvärdering (se avsnitt 3.1.5 Utvärdering) där personalen på KMC fick interagera med 

prototypen. Under tiden personalen fick testa och använda prototypen diskuterades upplägget 

och hur den fungerade gällande iordningställandet av ett scenario. Utöver vad som sades fick 



27 

 

personalen testa att utföra vissa uppgifter som är involverade i att göra i ordning ett scenario, 

så som att söka och lägga till patienter och resurser, bestämma avstånd och antal sjukhus i 

närheten samt ritandet av olycksplats.  

När utvärderingen var klar fördes vidare diskussioner om prototypen och vad som var positivt 

samt negativt med den. Resultaten av vad personalen tyckte redovisas i tabellen nedan:  

Positivt Negativt 

Patientbanken och sökandet efter patienter Inget val för att skapa nytt eller öppna redan 

befintligt scenario.  

Resurshanteringen Vissa namn på menyknappar och deras 

innehåll 

Möjligheten att skapa en scenariobank Möjligheten att inte kunna lägga till 

olycksrelaterade bilder 

Möjligheten till dynamik i scenariot Personal på sjukhus – inte nödvändigt för PS-

scenarion.  

 

Personalen uttryckte det enkelt att söka efter patienter beroende på vilket scenario som skulle 

byggas. Möjligheten att kunna fylla i attribut och information så som ”vad du ser” och ”vad du 

hör”, och på så sätt kunna specificera sin sökning, gjorde det enkelt för användaren att på ett 

smidigt och effektivt sätt kunna hitta de patienter som önskades till scenariot. Samma sak gällde 

för resurshanteringen. Genom att kunna fylla i den typ av resurs som var önskad, eller söka för 

hand, ansågs det smidigt och enkelt att lägga till resurser; fordon som personal.  

Ytterligare aspekter av editorn som visade sig positiv var möjligheten att kunna skapa en 

scenariobank. Genom att kunna skapa många grundscenarion skulle det kunna bli enkelt att 

öppna och redigera ett befintligt och anpassa det efter önskad övning och scenario.  

Ett krav som identifierats är att ha möjligheten att göra scenariot dynamiskt. När prototypen 

diskuterades under utvärdering, och tanken kring dynamik presenterades, verkade personalen 

positiv. Att kunna ställa in väderlek, dag, måndag och tid som påverkade tiden för resurser att 

åka, patienters hälsa, samt antal personal vid sjukhus och så vidare ansågs användbart.  

Negativa aspekter och förslag på förbättringar kom också på tal under utvärderingen. Den första 

var att det inte erbjöds ett val direkt när editorn startades att välja mellan att fortsätta med ett 

befintligt, redigera ett befintligt, eller starta ett helt nytt scenario.  
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En aspekt som visade sig behöva ytterligare utveckling var namngivning av vissa menyknappar 

och möjligheten att lägga till olycksrelaterade bilder. Detta kom på tal när skapandet av själva 

olycksplatsen skulle ske.  

Den sista ändringen som kom på tal var funktionen att ange antalet lediga sängar, rum och 

ventilatorer på sjukhus när ett prehospitalt scenario utformades. Detta ansågs inte nödvändigt 

vid ett sådant scenario, utan föreslogs att flyttas till menyn för sjukhusscenarion. 
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5 Diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att skapa en konceptuell prototyp av en scenarioeditor för ETS. 

Den prototyp som utformades gjordes så i pappersformat och ämnade att bibehålla den 

flexibilitet samt effektivitet som den analoga versionen av ETS har idag.  

Det användaren ser när prototypen startas är startskärmen med ett blankt scenario. Något som 

kom fram när jag observerade instruktörerna vid byggandet av ett scenario inför en övning var 

att de ofta återanvänder befintliga övningar och utgår ifrån dem. För att studenter inte ska känna 

igen sig ändrar instruktörerna vissa detaljer inom övningen. Eftersom KMC och instruktörerna 

arbetar på detta sätt var det av stor vikt att scenarioeditorn enkelt skulle kunna erbjuda 

redigeringsmöjligheter. För att återspegla detta i prototypen var tanken att användaren skulle 

kunna klicka på Arkiv uppe i vänstra hörnet och därifrån välja att ladda ett redan sparat scenario. 

När ett scenario är laddat finns möjligheten att modifiera det för att passa övningen. Olika sätt 

att ändra på scenariot hade till exempel varit att redigera bakgrunden, byta patienter, ändra 

avstånd till sjukhus osv.  

Denna aspekt av editorn kom på tal vid utvärderingen. Ett förslag om att man vid uppstarten av 

editorn ska få möjligheten att direkt välja ifall ett helt nytt scenario ska skapas eller om ett 

befintligt ska laddas. Detta är något som även jag anser vara bra och bör läggas till i en eventuell 

nästa iteration av prototypen.  

Möjligheten att på ett enkelt sätt kunna skapa många olika scenarion sågs som något positivt. 

Att kunna skapa en scenariobank, liknande den patientbank som finns, var något som 

instruktörerna uttryckte som fördelaktigt. 

När menyn för att lägga till i scenariot utformades gjordes det utifrån möjligheten att kunna 

skapa ett prehospitalt scenario samt ett sjukhusscenario. KMC har utbildningar som ämnar träna 

studenter i många olika uppgifter och scenarion. Med denna prototyp fokuserade jag på 

prehospitala scenarion, men hade med en menyknapp för att skapa ett sjukhusscenario. Denna 

uppdelning ansåg jag vara mest övergriplig och täckte in de många olika övningar och scenarion 

KMC använder sig av.  

En av de styrkorna ETS har är dess stora patientbank och förmågan att välja patienter som 

passar många olika scenarion. För att göra det enkelt att hitta patienter som önskas i 

scenarioeditorn valde jag att lägga till en filtreringsmöjlighet i sökandet efter patienter samt 

möjligheten att med fri hand söka. På så sätt kan användaren enkelt välja patienter efter det 
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scenario som utspelar sig i övningen; är det ett hus som brinner går det att filtrera sökandet efter 

patienter som t.ex. hostar och har brännskador.  

Samma grundtanke har jag haft när det gäller sökandet efter resurser och personal. I dagsläget 

har inte KMC många olika sorters resurser, men möjligheten att utveckla finns. Genom att göra 

det enkelt att skapa nya resurser och personal finns möjligheten att utveckla fler och anpassa 

dem efter det område som övningen sker i. Detta ser jag som en fördel ifall en digital version 

av ETS kommer börja användas utomlands.  

Någonting som diskuterats med instruktörer och personal på KMC är önskan av ökad dynamik 

i scenarion. Att addera mer realism i övningarna är något som KMC gärna ser i en digital 

version av ETS. I den prototyp som tagits fram behandlas det främst i funktionen att kunna 

ställa in väderlek, dag i veckan och vilken månad övningen är menad att utspelas sig under. Om 

en olycka sker under en vintermånad och det snöar kraftigt; då påverkar det troligtvis 

transporttiden för ambulanser. Eller om det blåser kraftigt och scenariot som utspelar sig är en 

tankbil med giftiga ämnen som vält. Om patienter är placerade så att vinden blåser giftig rök 

mot dem kan deras hälsa förändras med tiden, om de inte får vård.  

Vid de observationer som genomförts har det gått att se dynamiken som instruktören tillför till 

övningen. Att kunna ingripa och påverka svårighetsgraden på scenariot ifall studenterna 

prestera bra är något som instruktörer gör idag. Genom att addera decision points under 

scenariots gång kan instruktörer exempelvis påverka flödet av resurser eller lägga till fler 

patienter och på så sätt anpassa scenariot efter studenternas prestationsförmåga. Detta är något 

som skulle kunna utvecklas ännu mer i en digital version av ETS. Jag anser dock att denna 

aspekt av dynamik inte ska koncentreras till scenarioeditorn, utan till ett eventuellt separat 

manager-system som instruktörerna kan använda sig av för att styra övningen. På så sätt 

bibehålls den känsla av flexibilitet och kontroll som instruktören har under en övning.  

Skulle decision points förbestämmas med scenarioeditorn, och på så sätt bli automatiserade 

händelser som sker efter en viss tid in i övning kan instruktörens roll förändras och kontrollen 

minska. Lisanne Bainbridge diskuterar ironier av att automatisera system och en av dem handlar 

om att operatorns uppgift blir till att observera, istället för att sköta systemet (Bainbridge, 1983). 

Att automatisera decision points eller andra händelser i ett scenario skulle kunna leda till att 

instruktörens roll blir just att observera så att det sker på ett korrekt sätt, istället för att styra 

förloppet själv som medför mer kontroll.  
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 Metodkritik 
De intervjuer som genomförts gjordes så med utvecklare av ETS. Om ytterligare intervjuer 

gjorts med fler användare av ETS hade möjligtvis bredare data kunnat användas vid 

framtagningen av krav. Under detta arbete genomfördes två observationer, var av ena inte var 

inför en officiell övning. Detta kan ha påverkat instruktörernas arbete vid iordningställandet 

av scenariot.  

 Framtida arbete 
Vid framtida arbete och utveckling av denna scenarioeditor skulle extra utvärdering vara 

fördelaktigt för att ytterligare säkerhetsställa den effektivitet samt flexibilitet som ETS har 

idag. En digital version av ETS anser jag ha väldigt stor potential, men behöver ytterligare 

utvärderingar och prototyparbete för att kunna säkerhetsställa att systemet bli så pass flexibelt, 

effektivt och användarvänligt som ETS är idag.  

 Validitet 
Creswell (2013) beskriver olika strategier som används inom kvalitativ forskning för att 

säkerhetsställa resultaten och uppnå tillförlitlighet. En av strategierna han tar upp är 

trovärdighet, som handlar om att man bör spendera så mycket tid som möjlighet med sina 

informanter för att få en bra bild av deras upplevelser och hur de ser på sin verklighet. Endast 

tre observationer genomfördes av prehospitala övningar, men tiden spenderad anses ändå vara 

tillräcklig för att styrka de resultat som presenterats. I och med att arbetet med scenarioeditorn 

skedde på KMCs kontor fanns möjligheten att återkoppla med intervjudeltagare och annan 

personal för att kontrollera uppgifter från intervjuerna samt observationerna. Detta samt en 

konstant kontakt med personal ses som en kompensation för den begränsade tiden spenderad i 

fält.  
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6 Slutsatser 
Detta arbete har haft som mål att skapa en designprototyp för en digital scenarioeditor åt 

Emergo Train System. Den prototyp som togs fram var en konceptuell pappersprototyp som 

utvärderades tillsammans med personal vid Katastrofmedicinskt centrum.  

Den första frågeställningen syftade till hur en scenarioeditor bör utformas för att stödja 

skapande av digitala ETS-scenarion. Genom att kunna rita egna scenariobakgrunder eller 

infoga befintliga, lägga till olycksrelaterade figurer samt på ett smidigt sätt kunna addera 

patienter och resurser har detta försökts återskapas i den konceptuella designprototypen.  

Detta medför även den flexibilitet som ETS har idag. Förmågan att kunna anpassa sig till 

många olika sorters scenarion bidrar till ett brett användningsområde. Den prototyp som togs 

fram fokuserades till att hanterade prehospitala scenarion, men genom med vidare utveckling 

och ytterligare kunna modifiera och måla upp scenarion går det att på ett enkelt sätt kunna 

anpassa ett scenario för en viss sorts utbildning.  

Den sista frågeställning handlar om hur ytterligare dynamik kan adderas till ett ETS-scenario. 

Idag kan instruktörerna ingripa och påverka scenariot på olika sätt, men olycksplatsen och de 

figurer som används är statiska. Vid diskussioner kring en digital version av ETS har önskan 

om ökad realism och dynamik uttryckts. Förslag jag har är att göra patienterna och resurserna 

dynamiska på så sätt att de kan påverkas av t.ex. väderleksparametrar och vart de placeras i 

scenariot. Detta är något som bör inkluderas i skapandet av en databas över patienter, resurser 

samt färdiga scenarion.  

Slutligen bör ytterligare iterationer av utvärdering och ändringar göras för utveckla 

prototypen. Detta har varit en iteration av arbetet med att ta fram en fullständig digital 

scenarioeditor.  
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Bilaga 

Funktionella krav  Datakrav  
Kunna rita ett eget 

scenario 

Ex. kunna rita 

egna olycksplatser 

eller modifiera 

befintliga 

Feedback  När något läggs 

till i scenariot 

Kunna använda 

förbestämda 

bakgrunder för ett 

scenario 

Bifoga redan 

gjorda bakgrunder 

för ex. 

uppsamlingsplats 

eller översikt 

Information ang. 

sjukhus och städer 

I översiktsvyn går 

det att se 

information om 

lediga sängar, rum 

osv. på ett 

sjukhus.  

Hantera patientbanken 

och resursbanken på 

ett smidigt sätt 

Enkel kunna söka 

efter önskad 

patient/resurs för 

ett visst scenario 

  

Avgränsa vilket sorts 

scenario som ska 

skapas 

Menyn delas upp 

efter vilket 

scenario som ska 

skapas 

  

Använda vyer för att 

representera olika 

whiteboard-tavlor 

Kunna lägga till en 

”vy” för att 

representera en 

annan del av ett 

scenario, ex. 

översikt eller 

uppsamlingsplats 

   

Ökad dynamik Ge scenariot ökad 

känsla av realism.  
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