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Abstrakt 

Denna studie adresserar problemområdet återfall i akut hjärtinfarkt genom utvecklingen av 

et unikt beslutsstöd. Det huvudsakliga syftet med beslutsstödet, Act4Heart, är att fungera 

beslutsstödjande för personer som drabbas av ett återfall. I denna studie undersöks det hur 

ett beslutsstöd i form av en mobilapplikation bör designas för att på ett effektivt sätt kunna 

stödja patienters beslutsfattande i en återfallsprocess. Beslutsstödet är framtaget ur ett 

kognitionsvetenskapligt perspektiv och innefattar övertalande design, användarinvolvering, 

användbarhet och människa-dator interaktion. Genom övertalande principer ämnar 

beslutsstödet forma önskvärt beteende hos patienter i återfallssituationer. 

Utvecklingsprocessen har utgått från att ett interdisciplinärt team har arbetat med agila 

metoder. För att upprätthålla en god användarupplevelse av systemet har 

användbarhetstestning utförts både i utvecklingsprocessen och på den slutgiltiga produkten. 

Även en informationsevaluering har utförts genom en Delphi-studie för att förstärka det 

medicinska innehållets kvalité. 

Nyckelord: Användbarhet, beslutsstöd, övertalande design, människa-dator interaktion, 

interaktionsdesign, interdisciplinärt arbete, agil systemutveckling, hjärtinfarkt. 
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1. Introduktion 

I Sverige är det ungefär 30 000 personer som drabbas av hjärtinfarkt årligen, och ca 8 000 

personer avlider (Hjärt-Lungfonden, 2013). Det arbetas aktivt mot att reducera och förebygga 

mot hjärtinfarkt, och det går åt rätt håll. Socialstyrelsen (2013) visar att dödligheten är nere på 

13 % för de personer som fått vård på sjukhus för hjärtinfarkt, för 20 år sedan låg denna siffra 

på 29 %. En utbildningsintervention som är under utvecklingsfasen är Act4Heart, som syftar 

till att sekundärpreventivt utbilda och hjälpa de 16 % som drabbas av ett återfall i hjärtinfarkt. 

I utbildningsinterventionen är det tänkt att ett beslutsstöd ska ingå, både som visuellt 

hjälpmedel i utbildningen och som beslutsstöd vid ett möjligt återfall. Beslutsstödet är skapat i 

form av en mobilapplikation som gör det möjligt för patienter att använda i vardagen oavsett 

var de befinner sig. I beslutsstödet existerar det även en informationsdel där användare ska 

kunna läsa på och lära sig om hjärtinfarkt och närliggande ämnen.  

Stacey et al. (2011) pekar på att beslutsstöd kan användas i situationer där det existerar fler än 

ett rimligt beslut, där personer som inte besitter tillräckligt med insyn i beslutens innebörd kan 

vägledas. Detta kan relateras till att patienter ibland söker sig till närmaste vårdcentral istället 

för 112 eftersom båda ses som rimliga beslut av patienten. Thylén et al. (2015) pekar dock på 

att detta inte är ett rimligt beslut utifrån ett vårdperspektiv, då den processen förlänger 

fördröjningstiden avsevärt. Khraim och Carey (2009) visar på att fördröjningstiden har visat 

sig kortast i de fall där familjemedlemmar eller kollegor övertar beslutet om att uppsöka 

sjukhus. Med detta i åtanke så kommer applikationen inte att utformas för patienten som 

isolerad individ, utan kommer konstrueras för att både patienten och personer i patientens 

kontext (familjemedlemmar, arbetskollegor etc.) ska kunna influera beslutsfattandet.  

Även uppmuntring till inlärning är viktigt för att patienter ska besitta kunskap och information 

om hur de bör agera om de återinsjuknar i hjärtinfarkt. Detta gör att de snabbt skulle kunna 

identifiera centrala symtom och hantera situationen effektivt med hjälp av inlärda kunskaper. 

Det är exempelvis möjligt att patienter som återinsjuknar får andra symtom än vid det första 

tillfället, vilket gör att de behöver vara medvetna om hur det kan kännas och vilka möjliga 

symtom som existerar. Beagley (2011) argumenterar för att interaktivitet och användning av 

medier i samband med upprepning av budskap är ett effektivt sätt för att människor ska ta till 

sig kunskap. 

Beslutsstöd är någon form av beslutsstödjande konstruktion av processer för människor. Ett 

beslutsstöd kan, men måste inte vara ett IT-baserat system, utan kan vara verktyg av olika slag 

som bidrar med riktlinjer, principer, rekommendationer eller information som inverkar i 

beslutfattningsprocessen (Socialstyrelsen, 2016). Denna studie har fokuserat på utvecklingen 

av ett beslutsstöd i form av en mobilapplikation som ska ingå i en utbildningsintervention och 

bidra till patienters hantering av återfallsprocessen. Beslutsstödet har utvecklats i form av en 

mobilapplikation med den bakomliggande tanken att smartmobiler är en vanlig teknisk 

produkt som många personer har med sig överallt, vilket gör att oavsett var patienter drabbas 

så kan systemet användas. Det är även enkelt att använda en mobilapplikation som visuellt 

stöd under utbildningsinterventionen. Denna studie är således MDI (Människa-Dator 
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Interaktion) orienterad. Dix (2010) beskriver området MDI som fördelaktigt för många 

perspektiv genom dess närhet mellan teori och praktik.  

För utbildningsinterventionen syftar beslutsstödet att fungera som ett hjälpmedel för hur 

patienter ska hantera beslut och handlingar. Syftet är att patienten ska vägledas baserat på den 

befintliga situationen. Om patienten har tendenser till hjärtinfarkt bör processen luta mot ett 

ambulansanvändande i situationen. Återfallsprocessen är den process som påbörjas när en 

patient får återfall i akut hjärtinfarkt, där behandlingen kan skilja sig från den första 

hjärtinfarkten. Genom fokus på återfallsprocessen fungerar interventionens beslutsstöd 

sekundärpreventivt för hjärtinfarkt. Detta innebär att beslutsstödet huvudsakligen kommer att 

fokusera på att hantera återfallssituationer. Interventionens syfte ligger i att reducera den 

prehospitala agerandetiden hos patienter genom att övertala användare att agera utifrån ett 

visst beteende. Ett exempel är principen om ökat ambulansanvändande, vilket är ett centralt 

mål för en mer effektiv behandlingsprocess. Det är viktigt att få användare att kontakta rätt 

vårdinstans i rätt tid och att öka ambulansanvändningen, vilket leder till reducerad prehospital 

agerandetid (Thylén et al., 2015). 

Systemets design har huvudsakligen baserats på användbarhet (eng. usability) och övertalande 

design (eng. persuasive design). Användbarheten har använts som ett mått för en anpassad 

layout och användaranpassad design, medan övertalande design har tillämpats för att influera 

och anpassa användarnas beteende. Med ett fokus på användbarhet kommer 

användbarhetstestning och användarinvolvering, som används för att uppnå en användbar 

produkt. Användbarhet är ett begrepp som fått allt större plats under systemutvecklingsfaser 

under de senare åren, och belyser vikten av att utveckla och designa för slutanvändaren 

(Göransson et al., 2003). Det är högst relevant att involvera användare under 

utvecklingsfasen, gärna från början till slut (Gould & Lewis, 1985). Genom 

användbarhetstestning har studien anammat sig ett användarcentrerat perspektiv där 

användarinvolvering har varit centralt under utvecklingsprocessen.  

Övertalande design har varit den huvudsakliga grundpelaren för beslutsstödets utformning. 

Fogg (2009) beskriver att övertalande design överlag fokuserar på att öka motivation, öka 

förmågors enkelhet, och att utlösa beteende. Oinas-Kukkonen och Harjumaa (2008b, s. 202) 

definierar övertalande system som,”computerized software or information system designed to 

reinforce, change or shape attitudes or behaviours or both without using coercion or 

deception”. Anledningen till användningen av konceptet övertalande design är dess fokus på 

beteendeförändring. Genom användandet av designprinciper och riktlinjer inom övertalande 

design kan beslutsstödet få en slagkraft som möjliggör effektivt beslutsfattande som leder till 

anpassat beteende.  

I denna studie har ett interdisciplinärt team varit kärnan i utvecklingsprocessen, som arbetat 

utifrån agila metoder (se kapitel 3). Att arbeta i ett interdisciplinärt team innebär att personer 

med olika kompetenser och bakgrunder tillsammans skapar något som inte hade varit möjligt 

med enbart kompetens eller ett perspektiv (Mansilla, 2006). Det kan exempelvis vara att ta 

fram en ny metod, förklara ett fenomen eller att utveckla en produkt. Utifrån den agila 

metoden Scrum så har arbete skett i etapper på 14 dagar. Den agila systemutvecklingen har 
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förlitat sig på en hi-fi prototyp som tagits fram (se avsnitt 3.1), samt användarhistorier och 

design workshops.  

1.1 Mål och syfte 

Den rekommenderade maxtiden innebär att det inte ska dröja mer än 120 minuter mellan 

EKG (Elektrokardiografi) och PCI (Ballongvidgning). Generellt sett så delas 

fördröjningstiden upp i patienters perspektiv och vårdsystemets perspektiv. Patienternas 

fördröjningstid har visat sig ha en mindre positiv utveckling, där majoriteten av patienter 

dröjer mer än en timme innan kontakt med en vårdinstans (Thylén, Ericsson, Hellström 

Ängerud, Isaksson, & Sederholm Lawesson, 2015). En nyckelprincip för att reducera den 

prehospitala agerandetiden hos patienter är att ringa 112 efter ambulans vid misstanke om 

hjärtinfarkt, då att höra av sig till sin vårdcentral resulterar i väldigt lång fördröjningstid 

(Thylén et al., 2015). Av alla de som drabbas av akut hjärtinfarkt så är det ungefär 16 % som 

får ett återfall inom 2 år (Swedeheart, 2014). Ett flertal interventioner har tidigare testats med 

mål att öka patienters ambulansanvändning och förkorta deras fördörjningstid, men har haft 

en begränsad effekt (Mooney, McKee, Fealy, O’Brien, O’ Donnel & Moser, 2012). 

Forskningsproblemet som adresseras i denna studie berör bristen på omfattande resultat för 

sekundärpreventiva interventioner gällande att reducera den prehospitala agerandetiden. Målet 

med denna studie är skapa en mobilapplikation utifrån ett användarcentrerat perspektiv som 

kan stödja användare i en återfallsprocess, reducera den prehospitala agerandetiden, öka 

ambulansanvändning och motivera till inlärning. Forskningsfrågan för studien ser ut som 

följande: 

Hur ska en mobilapplikation som en del av en sekundärpreventiv intervention för akut 

hjärtinfarkt utvecklas och designas för att övertala patienter om att agera utifrån anpassade 

vårdsökande beteenden?  

Det existerar dock några begränsningar i denna studie, exempelvis så tas inte programmering 

och kodning av applikationen upp, hur systemutvecklarna har gått till väga, vilka diskussioner 

och problem som uppstått, dvs. utvecklingen i detalj. 

1.2 rapportupplägg 

Detta kapitel har syftat till att ge en inblick i denna studies syfte och vilka olika delar och 

områden som kommer att röras vid. I kapitel 2 så presenteras den teoretiska bakgrunden för 

vad systemet är grundat i och motiverat ur. I avsnitt 2.1 beskrivs hjärtinfarkt och dess 

behandlingsprocess, och i avsnitt 2.2 med underrubriker beskrivs interventionens koppling till 

kognitionsvetenskap samt tidigare interventioner. I avsnitten 2.3 och 2.4 tas bakgrunden upp 

för användbarhet och övertalande design. Kapitel 3 består av utvecklingsprocesserna 

designprocess 3.1, agil systemutveckling 3.2, och informationsevaluering 3.3 samt resultatet 

av utvecklingsprocessen och hur övertalande principer har tillämpats 3.5. Kapitel 4 ämnar 

belysa studiens metodbakgrund och resultat av utvärdering av den slutgiltiga produkten. I 
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kapitel 5 så presenteras studiens diskussion, reflektion, slutsatser och bidrag samt framtida 

studier.  
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2. Bakgrund och teori 

Skapandet och utvecklingen av ett beslutsstöd i form av en mobilapplikation kräver en hög 

grad av anpassning gentemot målgruppen, samtidigt som det ska vara grundat i 

vetenskapsgrundade principer. I detta kapitel kommer områden som hjärtinfarkt och dess 

behandlingsprocess, övertalande design, användbarhet, beslutsstöd, tidigare interventioner, 

användartester och utvärderingar beröras.  

2.1 Hjärtinfarkt och behandlingsprocessen  

Hjärtinfarkt är en sjukdom som drabbar ungefär 30 000 personer i Sverige varje år och ingår i 

paraplybegreppet hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är den ledande dödsorsaken hos både män 

och kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). Hjärtinfarkt orsakas oftast av att hjärtats kranskärl har 

blivit igentäppt av en blodpropp, vilket gör att blodet inte kan passera i normalt flöde. 

Symtom på en hjärtinfarkt kan variera en hel del, men där bröstsmärta är det dominerande 

symtomet, och vid ett återfall kan helt nya symtom uppstå i motsats till den första infarkten. 

På vårdguidens hemsida, www.1177.se, som är stor informationstjänst kring vård överlag 

listas några av de vanligare symtomen vid en hjärtinfarkt: 

 Ihållande bröstsmärta 

 Obehagskänsla i bröstet 

 Strålar i hals/käke/skuldra 

 Illamående 

 Andnöd 

 Kallsvettning 

 Rädsla och ångest 

 Värk i ryggen 

 Hjärtklappning och yrsel 

 Influensaliknande besvär 

Vad som händer i kroppen vid en hjärtinfarkt, är att en blodpropp uppstår på grund av att 

åderförkalkning eller åderförfettning i krankärlen blivit för omfattande. Detta sker när 

blodkroppar, bindväv och kolesterol har lagrats under en längre tid inuti kärlväggen. När 

kranskärlen blivit tillräckligt åderförkalkade så stoppas blodtillförseln, vilket leder till 

syrebrist för hjärtmuskeln. En hjärtinfarkts omfattning kan variera beroende på vilket kärl som 

drabbats, och hur länge blodbristen pågått. Kärlet som har blivit tilltäppt måste så fort som 

möjligt öppnas för att blodet ska kunna passera och tillföra syre normalt igen, vilket sker 

mekaniskt genom en ballongvidgning om den kan utföras inom 120 minuter från EKG, annars 

ska ett propplösande läkemedel, s.k. trombolys administreras inom 30 minuter efter EKG 

(Socialstyrelsen, 2015).  

http://www.1177.se/
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Bild 2.1. Hjärtat med en skadad hjärtmuskel och täppt kärl. 

En person som drabbats av akut hjärtinfarkt kämpar mot tiden det tar att få behandling, då 

permanenta skador på hjärtat kan uppstå vid en för lång behandlingsprocess. Det mest 

effektiva sättet att få behandling är att vid en hjärtinfarkt ringa 112 och be om en ambulans, 

vilket sparar tid utifrån två olika faktorer. Dels så kan en EKG (Elektrokardiografi) påbörjas 

redan i ambulansen, där det idag existerar en rekommenderad tidsram på 120 minuter från 

EKG till PCI (Ballongvidgning) (Socialstyrelsen, 2015). Ambulansen har även möjligheten 

att förbipassera akuten och föra patienten direkt till närmaste hjärtavdelning, vilket gör att den 

rekommenderade tidsramen blir lättare att efterhålla. Den prehospitala agerandetiden hos 

patienter är spannet från symtomdebut till första medicinska kontakt. Denna agerandetid är 

varierande mellan vilken instans patienten söker sig till, exempelvis är den prehospitala 

agerandetiden längst hos de personer som tar kontakt med vårdcentral, och kortast för de som 

ringer 112 (Thylén et al., 2015). Till patientens egen fördröjningstid läggs sedan systemets 

fördröjningstid från första medicinska kontakt till diagnos (dvs. beslutsgrundande EKG) och 

initiering av behandling. Den prehospitala agerandetiden argumenteras vara kortast i fall där 

familjemedlemmar eller kollegor är med och påverkar beslutet om att uppsöka sjukhus 

(Khraim och Carey, 2009).  

Återfall i akut hjärtinfarkt drabbar ca 16 % av alla personer, ungefär 5 500 personer årligen 

(Swedeheart, 2014). Socialstyrelsen (2015) pekar dock på en positiv utveckling av 

hjärtvården, där fler patienter än någonsin överlever efter att ha drabbats av en akut 

hjärtinfarkt. Några bidragande orsaker till detta är förbättrad akutsjukvård, utveckling av nya 

effektiva läkemedel och förebyggande insatser efter hjärtinfarkt. Siffran för dödlighet hos de 

personer som drabbats av en hjärtinfarkt och fått vård på sjukhus ligger idag på 13 % 

(Socialstyrelsen, 2013), detta är en markant statistisk skillnad då denna siffra låg på 29 % för 

20 år sedan. Även om det huvudsakliga symtomet (bröstsmärta orelaterad till matintag och 

lägesändring) vid kärlkramp liknar det vid hjärtinfarkt så skiljer bröstsmärtan oftast åt i 

intensitet och duration, och avtar i samband med minskad fysisk/psykisk aktivitet och intag av 

kärlvidgande läkemedel, s.k. nitroglycerin om det rör sig om kärlkramp. Stroke i konstrast till 

hjärtinfarkt skiljer sig gällande symtomen, men det är dock viktigt att ha kunskap om andra 

närliggande sjukdomar till hjärtinfarkt. 
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2.2 Beslutsstödets grund 

Utbildningsinterventionen (notera att både utbildningsinterventionen och beslutsstödet är 

döpta till Act4Heart, i resterande delar av rapporten används Act4Heart som beskrivning av 

beslutsstödet enbart) som beslutsstödet Act4Heart ska användas i är upplagd för att testas i tre 

omgångar av studier efter att utvecklingsprocessen är färdig. Först ska en pilotstudie göras på 

användarvänligheten, följt av en studie som ska undersöka interventionens kompabilitet till 

svenska förhållanden, och sist en randomiserad kontrollerad studie (RCT) som ämnar 

utvärdera effekten av interventionen avseende ambulansanvändande och fördröjningstid. 

Projektet har i dagsläget beräknats pågå fram till ca år 2020. Totalt så planeras det med 1,400 

patienter inblandade i projektet, varav 700 personer i kontroll- respektive interventionsgrupp.  

Stacey et al. (2011) visar på att beslutshjälp i medicinska sammanhang har haft en positiv 

påverkan för beslutsfattande i situationer där det existerat mer än ett rimligt beslut. Ofta 

handlar det om att personer som inte besitter tillräckligt med kunskap har svårt att särskilja två 

rimliga beslut, där utfallet blir relativt slumpmässigt. Beslutsstödet har anpassats som en 

mobilapplikation, vilket kommer vara en del av utbildningsinterventionen som involverar 

utbildning, återkoppling och uppföljning av budskap och information. Detta ingripande 

kommer att utföras av pedagogiskt utbildad personal på sjukhus i samband med de personer 

som drabbats av akut hjärtinfarkt. Inledningsvis kommer ett standardiserad muntligt möte på 

30-40 minuter att utföras, vilket involverar en illustrerad informationsbroschyr och en 

introduktion till mobilapplikationen. Mötet kan ske mellan personal på sjukhuset och den 

enskilda patienten om så önskas, men helst så ska någon närstående närvara. Efter 4-6 veckor 

följs detta upp med ett 10-15 minuter långt telefonsamtal där huvudsakliga budskap och 

information upprepas. 

Denna studie grundar sig i flera ämnen som på olika sätt är relaterade till 

kognitionsvetenskap, vilket är en multidisciplinär vetenskap uppbyggd av 6 olika discipliner: 

filosofi, AI, psykologi, antropologi, lingvistik och neurovetenskap (Stillings, Feinstein, 

Garfield, Rissland, Rosenbaum, Weisler, & Baker-Ward, 1987). Kognitionsvetenskapen har 

traditionellt sett kognition som interna processer begränsade till hjärnans inre mekanismer, 

men mer moderna teoretiska ramverk som distribuerad kognition och cognitive systems 

engineering under det situerade paradigmet belyser att kognition sträcker sig utanför individen 

och omfattar interaktionen mellan människan och hennes omgivning (Dahlbäck, Susi & 

Rambusch, 2012; Hollnagel & Woods, 2005). Kopplingen till denna del av 

kognitionsvetenskapen gör att vi kan se beslutsfattande som en process vilket inte är 

begränsad till individens interna mekanismer, utan är något som påverkas och influeras av 

social, fysisk och kulturell kontext och artefakter i dessa kontexter. För att personer som 

drabbas av ett återfall i akut hjärtinfarkt ska ha möjligheten till att hantera situationen på det 

mest effektiva sättet och fatta de mest anpassade besluten har ett stort fokus legat på att stödja 

beslutsprocessen.  

Den främsta fördelen med att utveckla beslutsstödet i form av en mobilapplikation är att den 

är snabbt tillgänglig för patienter var de än befinner sig. För att lösningen ska fungera 

förutsätts det att den är tillgänglig för användaren. Även om inte alla patienter har en 
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mobiltelefon som kan använda sig av applikationen så blir det vanligare med smartmobil (se 

bild 2.2). Vid en akut hjärtinfarkt är det viktigt att agera så fort som möjligt, vilket gör det 

lämpligt att använda mobiltelefon som närmaste informationskälla.  

 
Bild 2.2. Diagram över andel av befolkningen i olika åldrar som har en smartmobil, som 

använder den någon gång respektive dagligen. Källa: ISS (Internetstiftelsen i Sverige)  

Det är dock viktigt att poängtera att Act4Heart är ett beslutsstöd och inte ett 

beslutstödssystem. Beslutsstöd och beslutstödssystem är två begrepp som inte bör användas 

synonymt. Som beslutsstöd fungerar Act4Heart som stöd designat för att hantera vårdsökande 

beteende hos patienter. Beslutsstödet syftar att forma användarens agerande utifrån hur 

systemet är designat att fungera. I kontexten att behandla hjärtinfarkt finns det inga 

tidsresurser att gå igenom större informationsstycken, det är inte heller centralt att användaren 

förstår all information då det är systemet som fattar beslut baserat på input från användaren. 

Alenljung och Nilsson (2012) beskriver beslutstödssystem som datorbaserade system, 

utvecklade för att stödja beslutsfattande processen, ofta relaterat till BI (eng. Business 

Intelligence) och ledning för organisationers stora datamängder. I dessa sammanhang handlar 

det oftast om att personen eller organisationen som ska fatta ett beslut behöver tillgång till all 

relevant information, vilket i många fall kan bli en långdragen process om all information ska 

granskas.  

2.2.1 Vårdsökande beteende 

Det grundläggande problemet som motiverar skapandet till detta beslutsstöd är det 

vårdsökande beteendet hos patienter. Khraim och Carey (2009) argumenterar för att 

vårdsökande beteende i hög grad påverkas av om patienten fattar beslutet själv eller om 

familjemedlemmar och kollegor har ett inflytande. Interventionens beslutsstöd ämnar forma 

de händelseförlopp som kan uppstå i samband med en hjärtinfarkt utifrån den aktuella 

situationens kontext för att effektivt och tidssparande värna om patientens hälsa. Khraim och 
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Carey (2009) har visat på ytterligare ett vårdsökande beteende som formar patienters 

agerande. Det har visat sig att beslutsprocesser ser väldigt annorlunda ut i situationer när 

anhöriga eller kollegor är en del av situationen, till skillnad från om patienter beslutar enskilt. 

Det är således viktigt att inte låta systemet tala till enbart patienten, utan att övertala denne om 

att prata och diskutera med andra personer i närheten. Detta skulle kunna göras genom att 

instruera patienten att berätta för en kollega när symtom börjar träda fram.  

Det har även identifierats en koppling mellan lång prehospital fördröjningstid och rädsla för 

att bekymra familjemedlemmar (Fukuoka et al., 2005; McKinley et al., 2000). Patienter som 

inte vill att andra ska oroa sig eller känner sig obekväma eller generade över sina symtom tar 

ofta längre tid på sig att söka hjälp (Moser et al., 2005). Kvinnor speciellt vill inte att 

närstående eller anhöriga ska oroa sig (Mckinley et al., 2000). Detta visar på en väldig 

problematik där det är svårt att få personer att ta råd och hjälp av närstående, trots att det är 

gynnsamt. Det är således viktigt att om en intervention försöker få användare att involvera 

närstående och anhöriga att det sker på ett sätt som inte gör att patienter känner sig som en 

börda.  

Thylén et al. (2015) visar på att STEMI (akut ST-höjningsinfarkt) patienter har en mediantid 

på 70 minuter från symtom till första medicinska kontakt. Den grupp patienter som hade 

absolut högst tid var de som hörde av sig till vårdcentral för rådgivning. Enbart 51 % 

kontaktade 112 som första medicinska kontakt. Thylén et al. (2015) pekar på att en stor del av 

problematiken är att orsaken till den långa fördröjningstiden är multifaktoriell. Genom att utgå 

från tidigare forskning kring beteenden om vårdsökning, användbarhet och övertalande design 

anses det att en stabil grund har lagts för att hantera stödjandet av beslutsprocesser. 

2.2.2 Tidigare interventioner 

Skapandet av mobilapplikationen innebär att det interdisciplinära teamet är inriktat på fältet 

MDI, vilket är ett område som tidigare inte har stor koppling till liknande interventioner. 

Mooney et al. (2012) pekar på att de flesta tidigare interventioner riktade mot hantering av 

hjärtinfarkt har varit massmedialt baserade och använt hela befolkningen som målgrupp. Det 

finns dock ett fåtal interventioner som har riktat sig mot en individnivå i försök att reducera 

den prehospitala agerandetiden. Dracup, McKinley, Riegel, Mieschke, Doering och Moser 

(2006) har utfört en av de studier som fokuserat på att reducera den prehospitala 

agerandetiden genom en intervention på individnivå. Interventionen PROMOTION är en kort 

och sammanfattande inlärnings- och rådgivandeaktivitet som hålls av en sjuksköterska, vilket 

syftar till informera patienten om symtom för akut hjärtinfarkt och reducera den prehospitala 

fördröjningstiden. Interventionen var grundad i Leventhals modell, ”Self-regulatory model of 

health and illness”, vilket är en förespråkare för att symtom triggar individer att göra 

beteendeanpassningar. Det centrala utfallet som studerades var tiden från symtom till den 

initiala delen av ankomsten till sjukhus. Sekundära utfall som studerades var 

aspirinanvändning, ambulansanvändning och kunskap om attityder och föreställningar om 

symtom på hjärtinfarkt. Dracup et al. (2006) beskriver interventionen som väldigt innovativ, 

bland annat då ett individfokus inte existerat tidigare. Det argumenteras även vara ett bekvämt 
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och ekonomiskt sätt vilket kan implementeras i diverse olika kliniska miljöer. Denna studie 

visade dock ingen effekt på vare sig ambulansanvändande eller fördröjningstider.  

Mooney, McKee, Fealy, O’Brien, O’ Donnel och Moser (2014) försökte även de att reducera 

den prehospitala agerandetiden genom en intervention, ACS Response Time. Detta gjordes 

genom att testa en utbildningsintervention för personer som drabbats av en akut 

krankärlssjukdom och som hade tillgång till en mobiltelefon samt var läskunniga. Även denna 

intervention var grundad i Leventhals modell, ”Self-regulatory model of health and illness”. 

Det låg ett stort fokus på att utbilda patienter om symtom, och att oupplösta symtom borde 

framkalla respons i form av att berätta för någon om symtomen. Genom att fokusera på och 

starkt belysa aspekter som prehospital fördröjning, beslutsfördröjning, vårdcentralsfördröjning 

(eng. general physician delay) och transportfördröjning i interventionen så skulle patienterna 

få en stabil informationsgrund att stå på. Alla patienter som ingick i studien hade fått vård på 

vanligt vis, och blev slumpmässigt placerade i antingen interventionsgruppen eller 

kontrollgruppen. Patienter som ingick i interventionsgruppen fick ett 40 minuter långt 

individuellt utbildningstillfälle, där motiveringstekniker användes för att stärka det 

medicinska budskapet. Detta uppföljdes och förstärktes med ett telefonsamtal ungefär en 

månad efter utbildningstillfället. Mooney et al. (2014) argumenterar för och visar på att 

interventionen har haft en signifikant betydelse för patienterna som använt sig av den, i 

jämförelse med den kontrollgrupp som inte använt interventionen. Bland annat så visar 

resultaten på att mediantiden för de patienter som använt sig av interventionen har varit 

mycket lägre än kontrollgruppen. Dessa patienter var snabbare på att berätta för en närstående 

och struntade i att höra av sig till vårdcentral och liknande instanser. En reduktion på 58 % 

hos den prehospitala fördröjningstiden kunde påvisas, men inget gällande 

ambulansanvändande.  

Dessa två ovan beskrivna studier skiljer sig dock åt på ett signifikant sätt, Mooney et al (2014) 

skiljer sig mot Dracup et al. (2006) genom att den mätte prehospital agerandetid hos samma 

patienter vid det första tillfället och vid återfall i akut hjärtinfarkt. Mooney et al. (2014) har 

således en mer precis jämförelse av resultaten efter första hjärtinfarkten och efter återfallet, 

vilket är statistiskt främjande. Dessa två ovan beskrivna interventioner har visat på de 

möjligheter som finns vid försök att reducera den prehospitala agerandetiden. Denna studie 

utökar perspektivet till att innefatta en välutvecklad interaktiv mobilapplikation som ska 

fungera som beslutsstöd och inlärningsplattform.  

2.3 Användbarhet 

Användbarhet (eng. usability) är ett begrepp som har blivit högst relevant inom 

kognitionsvetenskapen, och tar idag stor plats vid olika design- och utvecklingsarbeten av 

gränssnitt och system. Det finns dock en uppsjö av definitioner av användbarhet, exempelvis 

definierar ISO 9241-11 användbarhet som ”Den grad i vilken specifika användare kan 

använda en produkt för att uppnå ett visst mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 

användaren tillfredställande sätt i ett givet sammanhang” (SIS, 1998). Sundström (2005, s. 13) 

beskriver istället användbarhet utifrån en formel, ”användbarhet = nytta x användarvänlighet” 
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och Barnum (2011) beskriver användbarhet som något osynligt, en dold karaktär. 

Användbarhet kan appliceras för att förbättra och förenkla de produkter vi använder, och är 

ofta något vi inte tänker på.  

Användbarhet används för att göra system och gränssnitt enkla och effektiva, det handlar om 

att göra användarens upplevelse så god som möjligt. För att skapa användbara system så är 

det nödvändigt att involvera och engagera användare i utvecklingsprocessen, gärna så tidigt 

som möjligt (Sundström, 2005). Detta kan bidra med att utvecklare får information och 

kunskap om hur och vad användare söker och behöver i systemet, men också för att kunna se 

under processens gång om systemet utvecklas i rätt riktning. Kujala (2003) pekar på att det 

finns många fördelar med användarinvolvering, bland annat så kan det hjälpa till att undvika 

konflikter mellan system och användare, högre kvalité, ökad acceptans och ökad förståelse. 

Det finns också nackdelar med användarinvolvering, Krishnan, Subramanyam och Weisstein 

(2010) beskriver att konflikter mellan systemutvecklare och användare inte är ovanligt, på 

grund av olika bakgrunder så prioriteras ofta olika egenskaper av systemet. Denna text har 

behandlat användarinvolvering utifrån användbarhet och användbara produkter, se avsnitt 4.1 

för användarinvolvering och agila metoder.  

Ett koncept som fokuserar på användbarhet genom hela utvecklingsprocessen är 

användarcentrerad systemdesign (eng. user-centered systems design), vilket myntades av 

Norman och Draper (1986). Även Barnum (2011) belyser att människor inte bör benämnas 

som testsubjekt eller liknande termer. Gulliksen, Göransson, Boivie, Blomkvist, Persson och 

Cajander (2003) beskriver att det inte existerar en överrenskommen definition av begreppet, 

men listar 12 nyckelprinciper som kan användas för att säkerställa ett skickligt nyttjande av 

konceptet. Gulliksen et al. (2003) beskriver att framtagningen av dessa nyckelprinciper är 

grundat i den kritik som användarcentrerad systemdesign har fått gällande dess otydlighet och 

formlöshet.  

Användbarhet och hur det bör appliceras kan skilja sig mellan vilken typ av produkt som det 

gäller. Designen av en hemsida för stationära datorer skiljer sig ofta mot hur samma hemsida 

bör designas för mobiltelefoner. Kangas och Kinnunen (2005) beskriver att den viktigaste 

aspekten med designprocessen är att ge användare möjlighet att använda systemet i dess 

naturliga kontext. För mobiltelefoner innebär detta att knappar och mjukvara ska upplevas 

som att det fungerar. Harrison, Flood och Duce (2013) beskriver att ett av de största 

problemen med små portabla apparater som mobiltelefoner är kontextanvändandet, då 

användare ofta använder mobiltelefoner i samband med andra aktiviteter som exempelvis att 

åka buss eller gå. Harrison et al., (2013) presenterar användbarhetsmodellen PACMAD 

(People At the Centre of Mobile Application Development) som utvecklades till följd av de 

begränsningar som existerar i tidigare modeller. Denna modell har använts inom det 

metodramverk denna studie anammat (se avsnitt 4.1), vilket har anpassat 

användbarhetsfokuset området mobiltelefoner. 

En viktig del av användbarhet är att testa och utvärdera den, gärna innan produkten anses vara 

färdig. Även fast denna studie har tillämpat agila metoder så har tester och utvärderingar skett 

löpande och iterativt under utvecklingsfasen, i avsnitt 4.1 belysses problematiken med agila 
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metoder och användartestning. Användbarhetstestning är i grund och botten lärandeprocessen 

om användare och hur de använder en produkt för att klara specifika mål som intresserar dem 

(Barnum, 2011). Användbarhetsutvärderingen i denna studie har utgått från metodramverket 

(Prytz, Montano, Kennedy, Anderson-Montoya, Scerbo, Parodi & Armstrong, 2013), se 

avsnitt 4.1. Användartester, kognitiv genomgång, heuristisk utvärdering och SUS (eng. 

System Usability Scale) är de ingående delarna som tillämpats i denna studie. Användartester 

fokuserar på att samla in data om hur användare agerar i systemet utifrån designade scenarier, 

vilket kan användas för att förstå var användare tar längst tid på sig, hur många klick som 

behövs utföras för att uppnå ett specifikt mål eller om användaren navigerar fel och tappar 

bort sig. Det går även att implementera element i dessa tester som ger en uppfattning om 

användarupplevelsen, vilket istället handlar om vad användaren tycker och känner kring 

systemet och kan ofta ge svar på varför det blev som det blev (Barnum, 2011). Detta kan 

göras genom en uppgiftsenkät (eng. post-task questionnaire) som SUS eller en intervju som 

avrunda användartestet där moderatorn ställer undersökande frågor gällande intressanta delar 

av testet.  

2.4 Övertalande design 

Att vårdsökande beteende hos patienter inte fungerar effektivt har redogjorts i avsnitt 2.2.1. 

Det argumenteras i detta avsnitt varför övertalande design är ett passande tillvägagångssätt för 

att ändra på ineffektivt beteende och influera beteendeanpassning. Fogg (2003) argumenterar 

för att inte bara kommunikation, utan också människa-dator interaktion kan ha en övertalande 

tillämpning. Genom att tillämpa designprinciper inom övertalande design så skapas ett 

system, process eller en produkt för att få människor att agera på specifika sätt. Det kan 

handla om att exempelvis uppmärksamma användare på en viss funktion i ett system som är 

viktig för ens hälsa, eller att försöka undvika beteenden som resulterar i problem för 

användaren. Syftet med detta kan dock skilja sig åt, exempelvis så tillämpas övertalande 

design i denna studie för att patienter ska övertalas att agera på ett specifikt sätt för sin egen 

hälsas skull, samtidigt som matvarubutiker är utformade för att leda dem genom hela affären 

och alla dess sektioner med målet att locka med varor och priser (Lave, Murtaugh & de la 

Rocha, 1984). Teknik har så länge den har existerat påverkat oss på olika sätt, men har ofta 

varit tillfällig eller av ren slump (Berdichevsky & Neunschwander, 1999). Genom att försöka 

skapa en övertalande design i denna studies beslutsstöd är förhoppningarna att användare ska 

inspireras att agera utifrån vissa beteenden. Interaktiv informationsteknologi som syftar till att 

förändra användares attityder och beteenden kallas för övertalande teknik (eng. persuasive 

technology) (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2008b). Det är dock viktigt att vara noggrann 

med att inte tillämpa för många övertalningsstrategier då empiriska studier har visat att 

kombination av sådana strategier, specifikt sociala, kan leda till minskat samtycke (Kaptein & 

Duplinsky, 2012). Oinas-Kukkonen och Harjumaa (2009, s. 487) listar förutsättningar för ett 

övertalande system: 

1. Informationsteknologi är aldrig neutral. 

2. Människor vill ha sina värderingar organiserade och konsekventa. 

3. Direkt och indirekta vägar är nyckelstrategier av övertalning. 
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4. Övertalning är ofta stegvis. 

5. Övertalning genom övertalande design bör alltid vara öppen. 

6. Övertalande system bör ha diskret som målsättning.  

7. Övertalande system bör ha enkel användning och nytta som mål.  

Övertalande design har vuxit väldigt mycket det senaste årtiondet, där det idag existerar 

åtminstone ett axplock av studier inom området. Gustafsson, Bång och Svahn (2009) är en av 

dessa studier, som har försökt att applicera övertalande design på ett mobilspel gällande 

energisparande i hemmet. Spelet är utvecklat med syftet att förändra ungdomars beteenden för 

att spara energi. Gustafsson et al. (2009) har således riktat sin produkt mot en målgrupp som 

vanligtvis inte har något intresse för elkonsumtion, där målet är långtidsförändring i beteende.  

Ytterligare en intressant studie är Johnson och Goldstein (2003), som pekar på att standarder 

och förval (eng. defaults) har en enorm påverkan på människors beteende och attityder. 

Utifrån en analys av tre undersökningar togs statistik fram på hur många procent av 

befolkningen i olika länder som kunde tänkas ge samtycke till organdonation (Johnson & 

Goldstein, 2003). I statistiken för studien återfinns Tyskland, där ungefär 12 % av 

befolkningen kunde tänka sig att donera sina organ efter att de dött. Ett annat land som 

återfinns i statistiken är Österrike, där nästan 100 % av befolkningen kunde tänka sig att 

donera sina organ. Detta är två länder som är väldigt lika varandra på många olika plan, 

exempelvis utbildningsnivå, religion och ekonomi. Det finns fler exempel på länder med stora 

likheter men som ändå skiljer sig gällande organdonation. Sverige (85,9 %) i jämförelse med 

Danmark (4,25 %), Belgien (98 %) i jämförelse med Nederländerna (27,5 %). Johnson och 

Goldstein (2003) pekar på den överväldigande skillnaden som ett resultat av det förval som 

funnits i undersökningarna. I länder som Österrike, Sverige och Belgien var samtycke förvalt, 

medan i Tyskland, Danmark och Nederländerna så var samtycke inte förvalt.  

För övertalande design och övertalande teknik finns det ett flertal kategorier med 

designprinciper att rätta sig efter. Denna studie har utgått från de kategorier och principer som 

listas av Oinas-Kukkonen och Harjumaa, (2009), de principerna som tas upp listas enbart här 

med en kort beskrivning. För mer utförlig beskrivning se källa Oinas-Kukkonen och 

Harjumaa (2009, s. 492). 

 Stöd för primär uppgift 

o Reduktion (eng. Reduction) – Systemet reducerar beteende till enkla uppgifter. 

o Vägledning (eng. Tunneling) – Guida användare genom processer. 

o Anpassning (eng. Tailoring) – Information bör anpassas för en mer effektiv 

övertalning. 

o Individualisering (eng. Personalization) – Individualiserat innehåll har en 

kraftigare övertalan. 

o Övervakning (eng. Self-monitoring) – Systemet övervakar prestationer och 

tillstånd för att möta mål. 

o Simulering (eng. Simulation) – Ett system som erbjuder simuleringar kan få 

användare att se orsak och effekt.  
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o Upprepning (eng. Rehearsal) – Önskat beteende ska kunna upprepas för en 

beteendeförändring över tid. 

 Dialogstöd 

o Beröm (eng. Praise) – Användare blir mer öppna för övertalning efter beröm. 

o Belöning (eng. Reward) – Belöningar har stora övertalningsmöjligheter. 

o Påminnelse (eng. Reminders) – Systemet påminner användare om deras 

beteende. 

o Förslag (eng. Suggestion) – Systemet erbjuder passande förslag. 

o Likhet (eng. Similarity) – Användare är enklare att övertala om systemet 

intygar användarens betydelse. 

o Visuell dragningskraft (eng. Liking) – Ett system som är visuellt attraktivt har 

större inverkan på användare. 

o Social roll (eng. Social role) – Om systemet antar en social roll är 

sannorlikheten stor att det kan användas för övertalning.  

 Stöd för systemets trovärdighet 

o Pålitlighet (eng. Trustworthiness) – Ett pålitligt system har större inverkan på 

användares beteende. 

o Expertis (eng. Expertise) – Ett system som införlivar expertis har stor inverkan 

på övertalning. 

o Utvändig trovärdighet (eng. Surface credability) – Första intrycket är viktigt, 

därför måste system skapa trovärdighet direkt. 

o Verklighetskänsla (eng. Real-world feel) – Systemet ska ge användare insikt i 

vilka personer och organisationer som står bakom produkten. 

o Aktoritet (eng. Authority) – Ett system som agerar som en aktoritet har ökade 

övertalningskrafter.  

o Tredjepartsstöd (eng. Third-party endorsements) – Intyg från stora och kända 

företag/organisationer ger en uppfattad trovärdighet.  

o Kontrollerbarhet (eng. Verifiability) – Systemet ska enkelt kunna kontrolleras 

via externa källor.  

 Socialt stöd 

o Socialt lärande (eng. Social learning) – Användare motiveras i högre grad av 

om hen kan observera andras beteenden. 

o Social jämförelse (eng. Social comparison) – Att användare ska kunna jämföra 

sig mot andra individer. 

o Normativ influens (eng. Normative influence) – Systemet ska kunna normativt 

influera användare att anpassa sig. 

o Socialt underlättande (eng. Social facilitation) – Systemet ska kunna urskilja 

andra användare som utför beteenden. 

o Samarbete (eng. Cooperation) – Systemet ska möjliggöra för användare att 

samarbeta mot gemensamma mål.  

o Tävling (eng. Competition) – Ett system ska kunna motivera användare att 

anpassa attityder för tävlingsinriktade aspekter.  

o Igenkänning (eng. Recognition) – Ett system ska publikt kunna ge igenkänning 

för den grupp av människor som utför ett visst beteende.  
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Utav dessa principer valdes ett antal ut för att styra utformningen av den övertalande designen 

av systemet. I avsnitt 3.5 presenteras användningen av de utvalda principerna. Det finns även 

en etisk sida av att tillämpa övertalande strategier, vilket har fått lite eller inget fokus alls i 

många studier (Torning & Oinas-Kukkonen, 2009). Som utvecklare och designer av ett 

övertalande system måste en insikt finnas i att det inte bara är ett mjukvarusystem, utan att det 

är en produkt för beteendeförändring. Berdichevsky och Neunschwander (1999) beskriver den 

etiska gyllene regeln som att övertalande teknik aldrig får användas för att övertala någon om 

något de inte själva skulle gå med på. Designern tar på sig uppgiften att implementera 

inbyggda meddelanden och meningar i systemets utformning, vilket styr användare utifrån 

designerns vägnar. Precis som att designern fattar vissa beslut, så gör användaren också 

(Redström, 2006). Fogg (2009, s. 1)”As I see it, persuasive technology is fundamentally about 

learning to automate behavior change”. Exempelvis så kan det handla om att övertalande 

design har tillämpats för att ändra synen på att göra abort, eller att övertalas om att vissa 

politiska värderingar är korrekta. Berdichevsky och Neunschwander (1999) belyser kulturell 

kontext som oerhört viktigt att ha i åtanke vid användning av övertalande teknik, då 

värderingar och ideal kan skilja sig enormt mellan kulturer. Ett kritiskt tänk vid skapande och 

design av övertalande teknik är centralt för en etiskt lämpad produkt (Berdichevsky och 

Neunschwander, 1999).  
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3. Utvecklingsprocessen 

Baserat på den teoretiska grunden står det klart att det krävs mycket utav 

utvecklingsprocessen, och att det behövs mer än en metod för att hantera produktens 

utveckling. I detta kapitel beskrivs utvecklingsprocessen och dess involverade faser och 

metoder. Angreppssättet i denna studie har utgått ifrån interdisciplinärt team. Nedan beskrivs 

de olika kompetenser som ingått i det interdisciplinära teamet för utvecklingen av 

beslutsstödet: 

 Produktägare/projektledare (kognitionsvetenskap som expertis) 

o Design av hi-fi prototyp, kravhantering, utförande av användartester, 

utvärderingar och Delphi, författare av denna rapport, projektplanering och 

skapande av användarhistorier.  

 6 systemutvecklare, varav 1 ScrumMaster. 

 3 läkare med expertis gällande hjärtinfarkt och behandlingsprocessen. 

 Domänexpert gällande medicintekniska produkter.  

 Domänexpert gällande human factors.  

Eftersom denna studie innehåller många element som tidigare interventioner inte har berört så 

krävs det ett annat tillvägagångssätt. Utgångspunkten för utvecklingsprocessen har varit en 

kombination av Prytz et al. (2013) modell för användbarhetsutvärdering samt 

interaktionsdesign och agil systemutveckling.  

 
Figur 3.1. Flödesschema över utvecklingsprocessen.  
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3.1 Designprocess 

För att effektivt kunna stödja användare i en återfallsprocess är det viktigt att systemet är 

användbart och anpassat efter slutanvändaren, det skapades därför en hi-fi prototyp som 

systemutvecklingen skulle förlita sig på. Denna process påbörjades genom att utgå från ett 

axplock lo-fi prototyper gällande systemets utformning, med mål att designa en hi-fi prototyp 

av systemet. Hi-fi prototypen togs fram i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen, och syftade 

till att agera som ett föredöme för utvecklingen av systemet. Systemet designades för att 

användare skulle kunna använda det både som stöd i en akutsituation och som 

informationskälla i vardagen för att kunna läsa på om hjärtinfarkt. Designen syftar till att 

hjälpa användaren att förstå innebörden av varje specifik sida utan att ta upp stora mängder 

tid. Ledstjärnan i designen har varit enkelhet och elegans, vilket innebär att bara viktiga 

funktioner har implementeras (Mullet & Sano, 1995). Detta har medfört att lösningar blir både 

ekonomiska (resurser, tid) och tydliga. Genom att reglera och reducera detaljer i gränssnittet 

så ska det inte finnas rum för alternativa handlingar som ligger utanför primäruppgiften. Hi-fi 

prototypen har designats med hjälp av programmet Justinmind på grund av den inbyggda 

simulering som existerar i programmet, vilket gör att sidor och knappar kan kopplas till 

varandra och flödet enkelt kan testas.  

 
Bild 3.1. Förstasidan av hi-fi prototypen.  

För att systemet ska kunna användas som stöd i en akutsituation behövdes stöd för kritiska 

egenskaper implementeras på ett passande sätt. Oinas-Kukkonen och Harjumaa (2008a) 

beskriver att designa och utvärdera övertalning hos ett mjukvarusystem kräver en djup 

förståelse för bade informationen och systemets funktionalitet. Systemet designades efter 

systemträdets utformning (se bild 3.2) med alla ingående sidor och funktioner. Denna hi-fi 

prototyp syftade inte att vara den slutgiltiga designen på systemet, utan vara en avancerad 

prototyp som skulle vägleda design och implementation i systemet. I bild 3.2 presenteras 

systemträdet för systemet, vilket visar på vilka av användarens val som leder till vilken del i 
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systemet. Systemet är inte omfattande, utan väldigt begränsat och huvudsakligen format efter 

en kort och effektiv återfallsprocess. 

 
Bild 3.2. Systemträdet över systemet.  

3.2 Agil systemutveckling 

Agila metoder är något som blivit allt mer vanligt tillvägagångsätt i 

systemutvecklingsprocesser, och har uppstått som följd till att tidigare metoder som 

vattenfallsmodellen inte har fungerat effektivt (Baxter, Federoff, Kelkar, Miller, Patton, 

Rovenstein & Villamor, 2008). Huvudsakliga egenskaper för agila metoder är att 

utvecklingsteamet jobbar iterativt med kontinuerlig kontakt mellan kund och utvecklare samt 

tidig implementering och kodning (Memmel, Gundelsweiler & Reiterer, 2007). Eklund och 

Levingston (2008) beskriver att den agila utvecklingen ofta påverkas av utvecklingsteamets 

omfång, det specifika uppdrag de arbetar mot och kundens önskemål. Det är således ett 

relativt dynamiskt angreppssätt. Det finns flera olika agila metoder som tillämpas beroende på 

behov och resurser, vanligast är Scrum, XP (eng. eXtreme Programming), FDD (eng. Feature 

Driven Development) och Crystal. I denna studie har metoden Scrum tillämpats. I Scrum så 

sker utvecklingsprocessen i etapper/sprintar, där varje etapp är ett visst antal dagar, vanligtvis 

3-30 dagar (Rubin, 2013). En central egenskap i Scrum är kontinuerliga möten, ofta dagligen 

(eng. daily scrum).  

Två centrala roller för utvecklingsteamet är produktägare och ScrumMaster, där 

produktägaren ansvarar för vad som ska utvecklas och hur, medan ScrumMaster vägleder 

systemutvecklingsteamet utifrån den agila metoden (Rubin, 2013). Etapper i denna studie har 

uppgått till 14 dagar, och har resulterat i totalt 7 etapper. Grunden för systemutvecklingen har 

varit användarhistorier och feedback från användbarhetstestning. Utvecklingen har utöver 

användarhistorier och användbarhetstestning förlitat sig på en hi-fi prototyp (se avsnitt 3.1) 

och workshops mellan systemutvecklingsteamet och produktägaren. Genom användarhistorier 

införlivades systemkraven (se appendix D). I Scrum existerar det inte en klassisk 

kravspecifikation, utan en backlog med användarhistorier fungerar som systemkrav. Eftersom 

nya användarhistorier har skapats under hela utvecklingsprocessen så är alla de ingående 

användarhistorierna i appendix D inte satta från början. Detta innebär också att en del av de 
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användarhistorier som användes i början utvecklades eller togs bort. De användarhistorier 

som finns medskrivna är de som utgör den slutgiltiga produkten.   

Användartesterna har huvudsakligen fokuserat på att studiedeltagarna ska använda sig av 

totalt 4 scenarier (se appendix A) när de interagerat med systemet. De studiedeltagare som 

deltagit vid användartesterna har alla varit potentiella slutanvändare, dvs. personer som 

tidigare drabbats av hjärtinfarkt. Användartesterna strukturerades upp med hjälp av ett 

moderatorskript, checklista för moderator, checklista för tekniker, medgivandeblankett, före-

test enkät, fyra stycken efter-uppgift enkäter och efter-test enkät (se appendix B). Före-test 

enkäten syftade till att samla in allmän och demografisk information från användaren. Efter-

uppgift enkäten var en 3 frågors enkät som syftade till att samla in data kring varje enskild 

uppgift. Efter-test enkäten som användes var en standardiserad enkät, SUS (eng. System 

Usability Scale), vilket är en enkät med 10 frågor där resultatet representerar den 

övergripande användbarheten av systemet. Brooke (1996) beskriver SUS som ett sätt att 

inhämta subjektiva värderingar för den globala användbarheten av ett system. Testerna skedde 

i en kontrollerad miljö på Universitetssjukhuset i Linköping. Utöver detta användes även en 

GoPro kamera med ett fäste som sattes på huvudet hos studiedeltagaren, med syfte att filma 

interaktionen mellan användare och system. Kvaliten på bilden är 1920x1080 i upplösning 

med 60 bilder i sekunden. Detta gav möjligheten att iterativt studera och analysera 

interaktionen i noggrann detalj. Analysen av den insamlade data har skett genom 

triangulering, vilket är en kombination av metoder (Patton, 2002). Det finns flera olika typer 

av triangulering, i denna studie har datatriangulering tillämpats. Detta innebär kortfattat att 

data från olika källor, i detta fall observation, videoinspelning och enkäter jämförs.   

I avsnitt 2.3 beskrevs användarinvolvering utifrån dess bidrag till utvecklingen av användbara 

produkter, här beskrivs istället användarinvolvering utifrån dess relation till agila metoder. Ett 

vanligt problem som ofta belyses vid agil systemutveckling är just användarinvolvering 

(Silva, Silveira & Maurer, 2015; Miller & Sy, 2008). Det handlar huvudsakligen om att 

etapperna ofta är för korta för att kunna inkludera användartester, och envisa försök till detta 

oftast resulterar i förvirring och dålig återkoppling. Detta kan dock skilja sig åt mellan olika 

projekt beroende på dess utformning och sprintarnas längd. Cajander, Jia och Larusdottir 

(2012) har undersökt vilka tekniker som lämpar sig bäst i samband med agila metoder. Fyra 

tekniker beskrivs som passande för detta ändamål: intervju, workshop, lo-fi prototyping och 

informella möten med användare. Dessa tekniker beskrivs som fördelaktiga då de är 

informella och inte kräver stora förberedelser, vilket gör att de inte tar lång tid att utföra och 

inte behöver långa planeringar. Krishnan et al. (2010) pekar på faktumet att både för hög och 

för låg användarinvolvering har negativa konsekvenser på utvecklingsprocessen. 

Under utvecklingsprocessen tillämpades även inspektionsmetoderna kognitiv genomgång och 

heuristisk utvärdering. Den kognitiva genomgången syftade till att låta experter i denna 

studies interdisciplinära team få gå igenom systemet och förklara sin ståndpunkt utifrån sin 

expertis. Heuristisken som tillämpades är Molich och Nielsens (1990) heuristiska utvärdering. 

Heuristisk utvärdering är, precis som kognitiv genomgång, en inspektionsmetod som utförs av 

experter. Heuristiken tillämpades genom att två användbarhetsexperter bedömde systemets 
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gränssnitt och utformning utifrån principerna, med mål att identifiera möjliga 

användbarhetsproblem. Principerna som ingår i heuristiken är:  

 Synlighet av systemets status 

 Koppling mellan systemet och den verkliga världen 

 Kontroll och frihet 

 Konsekvens och standarder 

 Felhantering 

 Igenkänning före minne 

 Flexibilitet och effektivitet i användning 

 Estetisk och minimalistisk design  

 Hjälp användare att känna igen, diagnosera och återhämta sig från fel 

 Hjälp och dokumentation 

3.3 Informationsevaluering 

För att förbättra och anpassa informationen i systemet så tillämpades metoden Delphi, där en 

expertpanel sätts ihop och iterativt utvärderar en entitet, i detta fall informationen i en 

mobilapplikation. Expertpanelen sattes ihop utifrån möjlighet att delta och relevant expertis, 

vilket resulterade i fem personer som har expertis om hjärtinfarkt. Expertpanelen bestod av 

läkare, sjuksköterskor och en doktorand. Omgång ett i delphiprocessen bestod av 16 frågor, 

omgång två av 11. Den första enkäten inleddes med information om studien och en fråga om 

medgivande. Majoriteten av frågorna var i textform, där experterna skulle få förklara och 

tydliggöra sina ståndpunkter, vilket ger mer kvalitativ data. Kraven som ställdes för detta var 

följande:  

 Informationen ska inte skilja sig i olika delar av systemet 

 Svarsalternativen genom hela enkäten får inte indikera på stora förändringar 

 Variationen på svar för respektive fråga får inte vara stor 

Det är svårt att ställa krav på hur kvalitativ data uppnår ett mätbart resultat. För att på ett 

tydligt sätt kunna redovisa att experterna var överrens så användes två avslutande frågor 

kvantitativt för att säkerställa gruppens konsensus, frågorna var definierade som följande: 

1. Vad har varit din allmänna reaktion på innehållet? 

a. Väldigt god 

b. God 

c. Dålig 

d. Väldigt dålig 

2. Hur skulle du bedöma innehållet? 

a. 1-5 skala 

 Kraven för dessa frågor var: 
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 Ingen expert får uttrycka sin allmänna reaktion på innehållet som dålig eller väldigt 

dålig  

o Väldigt god 

o God 

o Dålig 

o Väldigt Dålig 

 Ingen expert får bedöma innehållet med 1 eller 2 på en 1-5 skala 

3.4 Resultat av utvecklingsprocessen 

I detta avsnitt förklaras det hur systemet är uppbyggt och hur det fungerar, avsnitt 3.5 visar på 

hur övertalande design har tillämpats och hur det ligger bakom designen. I bild 3.3 och 3.4 

presenteras förstasidan (symtomsidan) för iOS respektive android. Beroende på vad 

användaren kryssar i så placeras användaren i en av tre delar i systemet. Kryssar användaren i 

något av följande symtom: yrsel, kallsvettning eller svimning, så placeras användaren direkt 

på Akutsidan (se bild 3.8). Detta för att dessa tre symtom också indikerar lågt blodtryck, 

vilket gör att användare inte får ta nitroglycerin då det kan sänka blodtrycket ännu mer. 

 

 

Bild 3.3. Symtomsidan för iOS.       Bild 3.4. Symtomsidan för android.          Bild 3.5. Tidigare hjärtinfarkt.  

Är det så att användaren inte känner några besvär eller symtom så hamnar användaren istället 

utanför behandlingsprocessen, och placeras i informationsdelen (se bild 3.10). Kryssar 

användaren istället i något/några av de andra symtomen så placeras användaren i bild 3.5. 

Funktionen i bild 3.5 existerar som åtgärd för att identifiera en viktig del av användarens 

historik, då patienter som drabbas av hjärtinfarkt för första gången ska behandlas på ett annat 

sätt än patienter som tidigare drabbats (och för att de troligtvis inte har nitroglycerin 
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tillgängligt). Har användaren haft hjärtinfarkt tidigare bör det initialt behandlas med 

nitroglycerin, vilket placerar användaren i bild 3.6, till skillnad om det är första gången då 

användaren placeras direkt i bild 3.8.  

Nitroglycerinsidan (bild 3.6) är skapad med syftet att få användaren att kolla om nitroglycerin 

finns tillgängligt, vilket är nyckeln till behandlingen. Har användaren nitroglycerin åtkomligt 

så placeras användaren på behandlingssidan (se bild 3.7). Har användaren inte nitroglycerin 

åtkomligt så går det inte heller att behandla tillståndet, då slussas användaren vidare till 

Akutsidan (se bild 3.8) och ombes att ringa 112. 

 

 

 

     Bild 3.6. Nitroglycerinsidan.                  Bild 3.7. Behandlingssidan.                      Bild 3.8. Akutsidan.  

Bild 3.7 illustrerar sidan som nitroglycerinbehandlingen utförs i samband med. På 

behandlingssidan så sker nitroglycerinbehandling, där tre doser ska tas totalt med fem 

minuters mellanrum. Processen fortskrider således 15 minuter, dock så finns alternativet att gå 

vidare till Akutsidan om tillståndet förvärras. På sidan finns en klocka som hjälper till att hålla 

koll på när användaren bör ta nästa dos, även om användaren inte skulle vara uppmärksam så 

skickas en auditiv påminnelse när tiden gått ut. När nitroglycerinbehandlingen är färdig (en 

gång var femte minut maximalt tre gånger) så presenteras användaren för ett val, om symtom 

kvarstår eller är borta. Om användaren inte känner några besvär placeras denne på 

upplysningssidan (se bild 3.9). Här presenteras information om hur användaren bör agera trots 

att symtomen är borta. Svarar användaren att besvären kvarstår så hamnar personen på sidan 

akutsituation (se bild 3.8).  
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Akutsidan är en av de mest centrala sidorna i detta system. Sidan finns till för att övertala och 

stödja användare när det kommer till att ringa 112. När en användare trycker på den gröna 

telefonknappen så kopplas systemet direkt till 112, men lägger sig i bakgrunden så att 

Act4Heart applikationen är öppen i mobiltelefonen. Detta gör det enklare att bli påmind om 

den information som är viktig att ta upp inför operatören på 112.  

De bilder som presenterats hittills har behandlat återfallsprocessen, den akuta delen av 

systemet. De kommande bilderna kommer att visa på systemets informationsdel som 

innefattar information om hjärtinfarkt och relaterade områden, historik över användarens 

akutsituationer och en guide till systemet. I bild 3.10 och 3.11 presenteras systemets 

informationsdel, dit användaren kommer om den inte upplevde några symtom. Anledningen 

till att båda versionerna presenteras grundar sig i att visa på designskillnader mellan systemen.  

 

       Bild 3.9. Upplysningssidan.       Bild 3.10. Informationssidan (android).   Bild 3.11. Informationssidan (iOS). 

På informationssidan finns tre delar som användaren kan utforska, om hjärtinfarkt (bild 3.13), 

historik (bild 3.12) och presentation av applikationen (bild 3.14). Här kan användaren lära sig 

om hjärtinfarkt, hålla koll på sina akutsituationer (antal nitroglycerin, när de togs, vilket 

datum) samt utforska applikationen i ett felsäkert läge. I bild 3.13 om hjärtinfarkt så kan 

användare trycka på den informationsdel som känns mest intressant och relevant för dem, så 

slipper de gå igenom all information om de enbart söker efter en viss information. Det 

felsäkra läget (presentationen) innebär att användaren får gå igenom en guide för systemet och 

kan agera i det utan att något händer, exempelvis så kan användaren trycka på ringa 112 

knappen men den kopplas inte.   
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I bild 3.13 går det att identifiera en tillbakaknapp (högst upp till vänster) som är 

implementerad i systemet för att användare ska kunna ta ett steg tillbaka i sektionerna i 

informationsdelen. Denna knapp existerar bara i iOS systemet på grund av att det är en 

standardknapp implementerad i androidtelefonen (se bild 3.15). Väl inne i en av sektionerna 

så har hem-knappen bytts ut mot just en pil, det för att pilen indikerar att användaren kommer 

ett steg tillbaka. När användaren befinner sig i informationsdelen så är det ett hus istället för 

en pil (se bild 3.11), vilket indikerar att användaren kommer till systemets förstasida.  

 

 

 

 

 

 

        Bild 3.12. Historiksidan.                    Bild 3.13 Om hjärtinfarkt.                      3.14. Presentation av appen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Bild 3.15. Tillbakaknappen (den vänstra knappen) som är standard på androidtelefoner. 
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En funktion har implementerats i systemet som ligger gömd för användaren och är inte synlig 

i gränssnittet. För att kunna mäta och utvärdera hur Act4Heart bidrar till interventionen så är 

det viktigt med användardata. Därför så sparas följande information: användarens mobil id, 

vilken del i systemet användaren har varit och när användaren kom dit (datum och tid). 

Användare kommer att informeras skriftligt om hur detta fungerar. Dessa data sparas på en 

server som endast kan tillträdas genom ett specifikt lösenord. Detta är en funktion som syftar 

till att samla in data som ska kunna användas och utvärderas under interventionens testning 

(se avsnitt 2.2). Insamlandet av data på detta vis medför en reflektion av etiska aspekter. Det 

har varit ett centralt fokus på integritet när denna funktion utvecklades, där användare har 

anonymiserats. Eftersom fokus ligger på att utvärdera Act4Heart och inte användare så finns 

det inte heller någon anledning att namn, personnummer eller någon liknande koppling ska 

kunna göras. På hemsidan där informationen sparas och presenteras visas inte användarens 

namn eller någon liknande koppling som gör det möjligt att avslöja vem personen är. 

Användare presenteras på hemsidan utifrån deras mobil-id, vilket gör det väldigt svårt att 

identifiera vem användaren är.  

3.5 Övertalande design 

Den övertalande designen är den mest centrala egenskapen hos Act4Heart systemet, och är 

den egenskap som format större delen av alla element i systemet. Tillämpning av övertalande 

design är riktad mot att hantera vårdsökande beteende hos användare. Oinas-Kukkonen och 

Harjumaa (2009) tar upp en uppsjö av designprinciper som kan tillämpas i övertalande design 

(se avsnitt 2.4). Genom att välja ut ett axplock av dessa så har designen vägletts, 

designprinciper som har tillämpats är: reduktion, tredjepartsstöd, förslag, vägledning, 

anpassning, övervakning, simulering, påminnelse, visuell dragningskraft, expertis, pålitlighet 

och samarbete. 

Reduktion 
Systemet har en väldigt enkel struktur, vilket har gjorts möjligt på grund av dess begränsade 

storlek. Det är också en följd av den massiva tillämpningen av designprincipen reduktion 

genom hela systemet. I bild 3.2 illustreras systemträdet för systemet. I systemträdet går det att 

identifiera vilka möjliga val användaren har, samt vilka väger valen leder användaren in på. I 

ett så pass litet system som denna mobilapplikation används reduktion för att låta användaren 

utföra en uppgift i taget. Detta kan identifieras genom varje sida i systemet har ett specifikt 

syfte och en specifik uppgift som användaren ska utföra. I symtombilden (bild 3.3) 

införlivades designprincipen specifikt för att val av symtom skulle ske i enbart en uppgift. 

Genom reduktion så har systemet designats för att enbart tillåta beteendet att välja symtom i 

denna del, vilket ska leda till att om användaren känner av några symtom så instrueras denne 

att välja ut dessa. Detta ska bidra till att systemet kan skapa sig en uppfattning av 

symtombilden genom den input som användaren ger. Symtomsidan är anpassad för att 

användaren snabbt ska kunna läsa igenom vilka symtom som finns och enkelt kunna kryssa i 

de som stämmer överens med användarens egna symtom.  
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Sidorna tidigare hjärtinfarkt (bild 3.5) och nitroglycerinsidan (bild 3.6) har samma design och 

utformning, med enda skillnaden att frågan skiljer sig. Sidorna är reducerade till den nivån att 

användare enbart behöver besvara en kort ja/nej fråga. Att svara ja på båda dessa frågor leder 

mot behandlingssidan (se bild 3.7), men om användaren svarar nej vid någon av dessa frågor 

så leds användaren till att ringa 112 (bild 3.8). Genom att reducera ner dessa delar av systemet 

till enbart ett enda enkelt val (per sida) så har användare bara möjligheten att svara på den 

ställda frågan, eller att avbryta återfallsprocessen helt genom att trycka på hem-knappen som 

leder till förstasidan. Ett problem som har beskrivits tidigare här är att användare ofta inte 

förstår att de behöver söka hjälp. Här forceras användare att agera utifrån att de troligtvis har 

drabbats av en hjärtinfarkt.  

Behandlingssidan (bild 3.7) har även den designats med reduktion som princip. Sidan finns 

till för att stödja användaren vid nitroglycerinbehandling, där användaren inte behöver fatta 

beslut förens tiden har tagit slut efter den sista nitroglycerindosen. Även om det existerar flera 

stödelement här så behöver användaren bara följa de löpande instruktionerna, och således bara 

fatta ett beslut under hela processen. Beslutet kan dock tas innan nitroglycerinbehandlingen 

har nått sitt slut, då om användarens tillstånd blir värre existerar det en knapp som kan ta 

användaren vidare till akutsidan (bild 3.8).  

I bild 3.8 presenteras akutsidan, vilket är en av de mest centrala sidorna i detta system. Sidan 

finns till för att övertala och stödja användare när det kommer till att ringa 112. Denna del är 

formad efter nyckelprincipen reduktion, där användaren enbart behöver trycka på ringknappen 

för att kopplas till 112. När en användare trycker på den gröna knappen så kopplas systemet 

direkt till 112, men lägger sig i bakgrunden så att Act4Heart applikationen är öppen i 

mobiltelefonen. Detta gör det möjligt att enkelt kunna beskriva var användaren befinner sig 

genom adressen som är genererad av en satellit.  

Ytterligare något som har reducerats i systemet är användares möjlighet att gå fram och 

tillbaka mellan olika delar i den akuta delen av systemet. Möjligheten att gå framåt i systemet 

görs enbart genom att agera utifrån de behandlingsprocesser som är implementerade, dvs. 

svara på frågor om sitt tillstånd. Användare har även reducerade möjligheter att gå tillbaka i 

systemet. Detta grundar sig i att användare inte ska kunna förvirra bort sig gällande var de ska 

befinna sig i systemet och vad de behöver göra för uppgift. Den möjlighet som finns att gå 

tillbaka är att gå till startsidan genom hem-knappen uppe till vänster i bild 3.6. 

Användningen av principen reduktion har varit mest central i delen av systemet som 

behandlar akutsituation. I denna del av systemet är det centralt att användaren har lätt att 

förstå innehållet och att interaktionen mellan användare och system är tidseffektiv. 

Informationsdelen (bild 3.10 – 3.14) är inte lika kritisk som akutsituationsdelen och har 

således en mildare tillämpning av reduktion. Sidorna i informationsdelen är fortfarande 

anpassade till det övriga systemets storlek genom reduktion men är huvudsakligen designade 

för att bidra till inlärningsprocessen hos användare.  
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Tredjepartsstöd 
Tredjepartsstöd är en princip att rikta sig efter för att höja trovärdigheten hos en produkt. För 

att visa på att Act4Heart är en trovärdig produkt har en koppling gjorts till 1177. I sidan om 

hjärtinfarkt (se bild 3.13) så finns en länk till www.1177.se implementerad. Detta ska visa på 

att informationen som är presenterad i informationsdelen stämmer överrens med en externt 

oberoende och pålitlig källa. Hemsidan 1177 ses som väldigt pålitlig då den svenska 

sjukvården genom alla landsting står bakom informationen. Detta ger dock enbart stöd för 

information i systemet och inte för produkten i sig. Det har dock presenterats förslag på hur 

detta kan utvecklas och användas i större omfång, se avsnitt 5.3.  

Förslag 
Designprincipen förslag har tillämpats i samband med symtombilden (bild 3.3), där de 

främsta och vanligaste symtomen som upplevs vid akut hjärtinfarkt är presenterade. 

Användare ges möjligheten att läsa alla de vanligaste symtomen, vilket gör att de kan 

identifiera symtom och känna efter vilka de har. Detta gör också att systemet kan analysera 

inputen mycket enklare än om exempelvis användaren själv skulle skriva in sina symtom. Det 

skulle även ta mycket längre tid och möjligheten att användaren missar ett symtom är stor. 

Det är inte omöjligt att föreställa sig att användare som har mycket ont på ett ställe lätt 

glömmer eller förbiser andra symtom. Genom symtomlistan får användare en chans att snabbt 

reflektera över vilka symtom de har, istället för att bara klicka på en paraplyknapp som heter 

”Jag känner besvär”. 

Behandlingssidan (bild 3.7) är designad för att stödja användare under 

nitroglycerinbehandlingen, men det finns även ett förslag på att användare kan gå direkt 

vidare till akutsidan (bild 3.8) om dennes tillstånd förvärras. Detta förslag är viktigt för att 

användare inte ska känna sig isolerade om deras tillstånd förvärras, utan att de då kan välja att 

hantera det mer akut.  

I bild 3.8 presenteras akutsidan, där principen förslag har tillämpats genom att användarens 

nuvarande adress står beskrivet. Detta är ett förslag på information som kan vara centralt för 

att ambulansen ska kunna hitta användaren vid en akutsituation.  

Vägledning 
Systemträdet visar på hur systemet vägleder användare beroende på deras handlingar. 

Principen vägledning har tillämpats genom hela systemet, men är mer centralt i den akuta 

delen av systemet, för att på ett effektivt sätt se till att användare hamnar i rätt del av 

behandlingsprocessen. Det är tydligare hur och var användares handlingar leder dem i 

informationsdelen än i akutdelen. Exempelvis om en användare trycker på knappen ”Om 

hjärtinfarkt” på informationssidan så är det uppenbart vad den kommer att handla om. Det är 

inte lika tydligt för en användare vad som kommer att hända om denne trycker på knappen 

”Nej” på nitroglycerinsidan (bild 3.6).  

Användare placeras i olika delar av systemet beroende på deras symtombild och hur de svarar 

på frågorna i systemet. De väljer således inte själv vilken sida de vill gå till. Symtombilden 

(bild 3.3) är den initiala delen av systemets vägledning, där användare kan placeras i tre olika 

http://www.1177.se/
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delar direkt beroende på vad de kryssar i. Kryssar användaren inte i något symtom så placeras 

denne på informationssidan (bild 3.10). Kryssar användaren i ett eller flera symtom så 

placeras användaren i bild 3.5 där återfallsprocessen påbörjas. Dock finns det ett undantag, 

om användaren kryssar i något av följande symtom: yrsel, kallsvettning eller svimning, så 

placeras användaren direkt i akutsituation (bild 3.8). Detta beror på att dessa tre symtom pekar 

på att användaren har lågt blodtryck, och att nitroglycerinbehandling kan sänka blodtrycket 

ytterligare.  

Det implementerades även en säkerhetsfråga som syftar till att försäkra användare om 

innebörden av att trycka på hem-knappen. Om en användare befinner sig i en akutsituation 

men väljer att trycka på huset uppe i vänstra hörnet för att ta sig tillbaka till startsidan så 

presenteras en säkerhetsfråga. Denna fråga syftar till att instruera användare om vad det 

innebär att gå tillbaka startsidan, då detta val inte kan ångras.  

Anpassning 
Principen anpassning har tillämpats på två sätt i systemet, dels genom att användarens adress 

står specificerad vid en akutsituation men också på det sätt att de frågor som ställs till 

användaren är relevanta och enkla att förstå i kontext till systemets syfte. Adressen som 

presenteras anpassas utefter var användaren befinner sig med hög precision genom en satellit. 

Informationen om var användaren befinner sig anpassas således i realtid. Frågorna i systemet 

anpassar sig inte efter den specifika användaren, men på grund av att de är högst relevanta så 

kan det uppfattas av användaren som att frågorna är anpassade. Detta gör att användaren kan 

tolka det som att systemet anpassas för ens specifika situation. 

Övervakning 
På behandlingssidan (bild 3.7) så sker nitroglycerinbehandlingen där processen fortskrider i 

15 minuter. Det finns dock ett alternativ att gå vidare till Akutsidan om tillståndet förvärras. 

Övervakning har tillämpats i denna del genom att implementera en klocka som hjälper till att 

hålla koll på när användaren bör ta nästa dos. Det ger en visuell möjlighet att övervaka 

tidsspannet mellan nitroglycerindoserna.  

Principen övervakning har även tillämpats för att låta användare se och förstå sin historik 

gällande akutsituationer. När användaren trycker på din historik i informationsdelen (se bild 

3.12) så kommer användaren till historiksidan där alla akutsituationer sparas. Detta element 

existerar för att användaren ska kunna hålla koll på hur många gånger och hur ofta 

akutsituationer uppstår. Användaren kan välja att gå in på specifika situationer och utläsa 

information som datum, tidpunkt och antal nitroglycerin. 

Simulering 
För att användare ska få testa på systemet utan att behöva vara oroliga att göra fel så har en 

guide/presentation (se bild 3.14) implementerats i systemet, och återfinns under 

informationsdelen (se bild 3.10). Genom denna guide tas användare på en rundtur i systemet 

för att visa på hur det är upplagt, hur de kan agera och vilka funktioner som finns med. 

Guiden existerar i ett felsäkert läge, vilket innebär att inget skulle hända om en användare 

tryckte på ring 112 knappen. Shadish (1995, s. 64) beskriver, ”Knowledge comes either from 
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direct experience or indirectly from inferences from experience through the procedural 

language”. Med hjälp av denna guide kan användare skapa förutsättningar för att snabbare 

förstå och enklare interagera med systemet i en riktig akutsituation. Det är även tänkt att 

denna simulering av systemet ska användas i utbildningsinterventionen som Act4Heart är del 

av, där patienter får interagera med guiden.   

Påminnelse 
Principen påminnelse har tillämpats i stark korrelation med principen övervakning. Även om 

användaren skulle tappa sitt visuella fokus på klockan (bild 3.7) så skickas en varningssignal 

som påminnelse när tiden gått ut. Detta gör att användaren kan, men måste inte, ha fullständig 

uppmärksamhet på gränssnittet under behandlingstiden. 

Visuell dragningskraft 
Denna princip hänger ihop med systemets användbarhet och har stor relevans för både hur 

användare interagerar med systemet och vilken användarupplevelse de erhåller. Denna 

designprincip har införlivats i samband med ett stort fokus på användbarhet, och att systemets 

gränssnitt ska vara tilltalande för användaren. Det huvudsakliga fokus med denna princip har 

varit den enhetliga designen som sträcker sig genom hela systemet. Dels så behöver designen 

vara attraktiv men även konsekvent. Den visuella designen mellan iOS och android systemet 

skiljer sig någorlunda åt, men har samma utformning och systemträd. I bild 3.3 presenteras 

symtomlistan för iOS systemet, vilket ser lite annorlunda ut i jämförelse med bild 3.4 som är 

symtomlistan för android. Designen av symtomsidan är grundad i att användare enkelt ska 

kunna identifiera de vanligaste symtomen för hjärtinfarkt och kunna kryssa i de besvär som 

användaren känner. Användaren får en visuell feedback på vilka symtom som kryssas i, vilket 

gör att det blir lättare att se när användarens egen symtombild stämmer överrens med 

systemet. Designen i bild 3.5 och 3.6 är konsekvent, med annan text som enda skillnaden. 

Designen syftar till att enkelt visa på vilka alternativ det finns för användaren.   

Expertis 
I informationsdelen finns det tre sektioner: om hjärtinfarkt, historik och presentation av 

applikationen. Om hjärtinfarkt (bild 3.13) är en informationssida som användaren kan 

använda för att lära sig om hjärtinfarkt och relaterad information, samt en länk till 1177 för 

fortsatt läsning. Användningen av länken till 1177 är grundad i att användare ska förstå att 

informationen är välgrundad. Skulle användaren besöka 1177 så skulle informationen där vara 

väldigt lik den information som existerar i Act4Heart, där de då kan dra kopplingen att 

informationen är pålitlig.  

Informationen och texten i resterande delar av systemet är framtagen och utvecklad genom en 

delphistudie, där experter i flera omgånger uttryckt sin professionella åsikt kring vad som står 

och hur det skulle kunna förbättras. Genom detta så är informationen genom hela systemet 

expertis.  

Pålitlighet 
Oinas-Kukkonen och Harjumaa (2009) pekar på att system bör ge information som är sann 

och objektiv. Informationen och texten i systemet har utvecklats genom workshops och en 
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delphistudie, vilket har syftat till att både uppehålla kvalité men också att den kliniska 

informationen som tas upp är grundad i forskning. Hög pålitlighet har förbättrats genom 

delphistudien i detta projekt där experter har uttryckt sig gällande systemets information.  

Samarbete 
Principen samarbete har tillämpats vid en fas av systemet, på upplysningssidan (bild 3.9) så 

står det beskrivet för användaren ”Det är viktigt att du är säker på att du inte har några 

kvarstående besvär. Är du säker på detta så är det fortfarande viktigt att du är uppmärksam på 

vad du känner. Du bör även berätta för en närstående eller kollega att du upplevt besvär.” 

Användare tillsammans med en närstående eller kollega arbetar således tillsammans för att 

övervaka och kontrollera hälsan hos användaren.  
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4. Utvärdering av slutgiltig produkt 

I detta kapitel beskrivs utvärderingen av denna studies slutgiltiga produkt, samt studiens 

använda metoder. Resultatet för alla metoder presenteras även i detta kapitel.  

4.1 Metod  

För användbarhetsutvärdering av denna studies beslutsstöd har det metodramverket som 

presenterats i Prytz et al. (2013) använts. Ramverket har utvecklats av ett multidisciplinärt 

team involverandes experter inom klinisk medicin och omvårdnad, human factors, 

datorvetenskap, bioteknik, modellering, simulering och visualisering samt utexaminerade 

läkare. Ramverket är uppdelat i 4 processer, utvärderingsspecifikation, kunskapshantering & 

dokumentationsprocess, användartestningsprocess samt dataanalys (Prytz et al, 2013). I denna 

studie utgör ramverket utvärderingsprocessen, med PACMAD modellen integrerad i delar av 

denna utvärderingsprocess. 

PACMAD modellen som tillämpas inom metodramverket har fungerat som ett beskrivande 

verktyg av användbarhetens faktorer. Medan ISO lokaliserar effektivitet, effekt och belåtenhet 

som kärnorna för användbarhet så beskriver PACMAD användbarhet utifrån 3 faktorer och 7 

attribut (Harrison et al., 2013). Faktorerna för användbarhet är användare, uppgift och 

användningskontext. Attributen är effektivitet, effekt, belåtenhet, inlärningsmöjlighet, 

minnesmöjlighet, misstag och kognitiv belastning (Harrison et al., 2013). De tre faktorerna 

användare, uppgift & kontext identifierades, där användare är de patienter som tidigare 

drabbats av akut hjärtinfarkt. Uppgiften är att hanteringen av ett återfall i akut hjärtinfarkt ska 

ske effektivt och anpassat för den specifika situationen. Kontexten är svårdefinierad i denna 

studie eftersom patienter kan drabbas av ett återfall när som helst och var som helst, på sin 

arbetsplats, ute i naturen eller i hemmet. Kristiansson (2013) argumenterar för att vardagliga 

miljöer är mindre målorienterade och mindre informationstäta än arbetsmiljöer. Kontexten 

som patienter befinner sig i kan ha väldigt skilda egenskaper och utformningar. Det är således 

centralt att systemet fungerar väl oberoende kontexten. En egenskap som dock återfinns i 

kontexten av ett återfall är tidspressen att få behandling så fort som möjligt. Eftersom 

patienter kämpar mot klockan vid en akut hjärtinfarkt är tidspress en nästan ofrånkomlig 

egenskap av kontexten.  

Utvärderingskraven för denna studie är en blandning av användbarhetskrav och krav riktade 

mot övertalning. Det finns flera olika typer av användbarhetskrav, Lauesen (2005) beskriver 

defektkrav, prestationskrav, subjektiva krav, tangenttryckningskrav, riktlinjekrav och 

förståelsekrav. De användbarhetskrav som skapades för Act4Heart är följande: 

Defektkrav 

 Användare ska inte svara fel på någon fråga i systemet 

o Rationale: Att svara fel placerar användaren i fel del av processen, vilket är 

kritiskt att det inte sker. 
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Subjektiva krav 

 Användare ska gradera systemet med ett medelvärde på minst 80,3 genom SUS 

o Rationale: Ger ett varsel om systemets globala användbarhet. 

Tangenttryckningskrav 

 Det ska vara möjligt för användare att sätta på/stänga av ljudinstruktioner 

o Rationale: Vissa användare har behov att höra instruktioner på grund av dålig 

syn. Andra användare kan identifiera elementet som störande. 

 Användare ska kunna kryssa i specifikt de symtom som de känner av 

o Rationale: Detta för att individualisera symtombilden och placera användaren i 

rätt behandlingsprocess.  

Förståelsekrav 

 Minst 80 % av användarna ska förstå att hem-knappen är en knapp som leder till 

förstasidan i systemet 

o Viktigt för användarens navigering.  

En begränsning i denna studie är att det inte fullt ut går att utvärdera huruvida produkten 

förändrar användares beteende genom övertalning. Det är dock möjligt att utvärdera hur pass 

troligt det är att vissa aspekter har möjlighet att förändra användares beteende. Det har därför 

utvecklats en egengjord övertalningsenkät (se appendix C) med en 1-5 skala riktad mot 

centrala delar av systemets tillämpning av övertalande design. Följande krav togs fram: 

Övertalningskrav 

 Användare ska gradera systemet med ett medelvärde 4 i varje fråga av enkäten. 

o Rationale: Indikerar hur pass mycket systemet lyckas övertala användare. 

 Ingen användare får svara 1 på någon fråga i enkäten, förutom fråga 2 och 3 där ingen 

får svara 5 

o Rationale: Ett så lågt värde visar på för stora problem med systemet.  

De metoder som har ingått i studiens utvärdering är användartester, kognitiv genomgång, 

heuristisk utvärdering och Delphi. Under utvecklingsprocessen skedde användartester 

iterativt, en delphistudie, en kognitiv genomgång och en heuristisk utvärdering (se avsnitt 

3.2). Utvärderingen av den slutgiltiga produkten bestod av en heuristisk utvärdering och 

användartester (se avsnitt 4.2).  

Under utvecklingsprocessen tillämpades inspektionsmetoden kognitiv genomgång, som 

syftade att låta experter i denna studies interdisciplinära team få gå igenom systemet och 

förklara sin ståndpunkt utifrån sin expertis. Polson, Lewis, Reiman och Wharton (1992) 

beskriver att kognitiv genomgång är ett verktyg för att bedöma användbarheten hos system 

och att tilldela orsaker till användbarhetsproblem i ett tidigt skede av designprocessen. En 

kognitiv genomgång består av två faser, förberedning och utvärdering. I förberedningsfasen 

väljs en grupp av uppgifter ut som är representativa för hur systemet eller gränssnittet är tänkt 
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att nyttjas. För varje uppgift i gruppen så ska beskrivningar göras av det inledande stadiet av 

gränssnittet och användarens initiala mål (Polson et al., 1992). Utvärderingsfasen består av en 

analys av interaktionen mellan gränssnittet och användaren, där analytikern tittar på 

användarens varje handling för att fastställa (1) vilka mål användaren borde ha inför 

handlingen, (2) om designen av gränssnittet kommer leda användaren till rätt handling, (3) hur 

användarens mål kommer att ändras i kontrast till gränssnittets feedback efter utförd handling. 

Två stycken heuristiker har tillämpats i denna studie. Under utvecklingsprocessen användes 

Molich och Nielsens (1990) heuristik och på den slutgiltiga produkten tillämpades Kientz et 

al. (2010) heuristik. Heuristisk utvärdering är, precis som kognitiv genomgång, en 

inspektionsmetod som utförs av experter. En sådan utvärdering består av en uppsättning 

principer eller tumregler som används för att inspektera ett gränssnitt efter överträdelser av 

principerna (Barnum, 2011). Det finns idag en mängd olika heuristiker som utvecklats ur lite 

olika perspektiv, en av de mest etablerade är Molich och Nielsen (1990) som använder sig av 

10 principer i sin heuristik. Denna heuristik var från början utvecklad för inspektion av enbart 

mjukvaror, men är idag utvecklad och anpassad för en mängd olika sorters produkter 

(Barnum, 2011). Kientz et al. (2010) heuristik är till skillnad från Molich och Nielsens (2010) 

utvecklad för en mer specifik krets av produkter, och riktar sig mot övertalande hälsosystem. 

Heuristiken är utvecklad för att identifiera problem i övertalande tekniker som påverkar 

övertalande element. Kientz et al. (2010, s. 555) beskriver: ”We compared the performance of 

Nielsen's heuristics to our heuristics on two persuasive technologies using 10 different 

evaluators. Using our heuristics, evaluators found more severe problems more frequently”.  

I utförandet empiriska studier inom en domän med patienter som studiedeltagare är det viktigt 

att överväga etiska aspekter. I denna studie har användartester utförts tillsammans med 

verkliga slutanvändare av produkten, där datainsamling har skett genom videoinspelning, 

observation och enkäter. Studien har följt riktlinjer (Barnum, 2011; Gulliksen & Göransson, 

2010) för hur användartester bör utföras och vad de ska innefatta. Detta innefattar att 

välkomna användare, förklara studiens syfte, användarens syfte, mål med testet och etiska 

principer. Detta har utförts genom att följa moderatorskript och checklistor från Barnum 

(2011) och etiska principer från Vetenskapsrådet (2002). Ett vanligt moment som ofta ses som 

ett krav i detta sammanhang är att användare ska få läsa igenom och fylla i en 

medgivandeblankett, vilket har samlats in av alla studiedeltagare i denna studie. Utöver ett 

normativt fokus på etik inom användartestningen så har forskningsetiska principer använts för 

att studiedeltagarnas integritet och personliga information inte ska exponeras. 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra forskningsetiska principer: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet poängterar 

att forskaren ska informera studiedeltagare och uppgiftslämnare om deras betydelse i studien, 

samt vilka villkor som existerar. Samtyckeskravet poängterar att samtycke ska inhämtas från 

studiedeltagare. Konfidentialitetskravet innebär att insamlade uppgifter från studiedeltagare 

ska behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får 

användas i forskningsändamål och inget annat. 

För att säkra kvalitén av det medicinska innehållet i applikationen har metoden Delphi 

tillämpats, vilket är en metod som är mer vanlig i medicinska sammanhang än i 
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kognitionsvetenskapliga. Hill och Fowles (1975) beskriver att genom en iterativ process så 

skickas enkäter ut gällande ett specifikt ämne där en panel av experter får fylla i enkäterna. 

Efter att experterna har svarat på enkäten och skickat tillbaka den så summeras resultaten av 

studiens moderator. Efter att information har reviderats utifrån experternas utlåtande så 

skickas en ny enkät ut till samma experter som de får fylla i (Hill & Fowles, 1975). Syftet 

med tillämpningen av denna metod är att informationen och innehåll ska granskas utifrån ett 

medicinskt perspektiv av experter om hjärtinfarkt. Det är en viktig tillämpning för att 

fastställa att innehållet är informationsrikt, av hög kvalité och enhetlig. 

4.2 Resultat av utvärdering 

Act4Heart har utvärderats och testats i både utvecklingsfasen och på den slutgiltiga 

produkten. De metoder som tillämpats i utvärderingen av den slutgiltiga produkten är 

användartester och Kientz et al. (2010) heuristiska utvärdering. Oinas-Kukkonen och 

Harjumaa (2008a) beskriver att även om teorier från socialpsykologi har tillämpats i stor 

utsträckning gällande användares beteende och intentioner så har bara principer och 

checklistor kunna skapats för design. Det existerar inte någon metod eller metodologi i 

utvecklingen av mjukvarulösningar för övertalande system (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 

2008). Kientz et al. (2010) påpekar att det finns en problematik med utvärdering av 

övertalande tekniker för hälsa. Trots deras tilltalning så är det svårt att utvärdera dessa då det 

krävs en fullt fungera prototyp och användning under en längre period.  

Resultat från utvärdering under utvecklingsprocessen 

Ett resultat som framkom tidigt under ett användartest var att textstorleken i systemet var 

väldigt liten. Med en åldrande befolkning som stor del av målgruppen är det viktigt att det 

snabbt och enkelt ska kunna gå att läsa av systemet. Med en lättläslig text blir det mindre 

ansträngande och går fortare att ta sig igenom systemet. Det är ju inte alls säkert att personen 

har med sig glasögonen överallt, vilket skulle kunna orsaka stora problem om en akutsituation 

uppstår och möjligheten att interagera med systemet inte finns på grund av för lite textstorlek.  

Ytterligare ett problem som identifierades under ett användartest var gällande knappars 

storlek och placering i bild 3.5 och 3.6. Under utvecklingsprocessen så hade båda knapparna 

placerats relativt högt upp på sidan och väldigt nära varandra. Användare måste således 

koncentrera sig i högre grad än nödvändigt för att trycka på rätt knapp. Trots detta är även 

risken för att trycka på fel knapp alldeles för stor, vilket kan leda till att användaren hamnar i 

fel behandlingsprocess. Detta identifierades under själva observationen av användartestet, och 

fastställdes under genomgång av GoPro kamerans inspelning. Detta är ett primärexempel på 

hur triangulering har använts, där ett problem identifierades under observation som sedan 

kunde fastställas och studeras i detalj genom videoinspelning. 

Molich och Nielsens (1990) heuristiska utvärdering som utfördes under utvecklingsfasen (se 

avsnitt 3.2) lyckades identifiera flera problem med systemet. I figur 4.1 visas statistik över 

identifierade problem genom den heuristiska utvärderingen. Det stora och det katastrofala 

problemet förklaras explicit nedan. Det första problemet som identifierades var gällande den 
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initiala designen av behandlingssidan. Principen consistency and standards gjorde det möjligt 

att identifiera ett designproblem gällande om användaren känner att dennes tillstånd har 

förvärrats (se bild 3.7). När problemet upptäcktes var designen sådan att knappen ”Mitt 

tillstånd har förvärrats” inte fanns, det var istället en grön telefonknapp som i bild 3.7. Detta 

var inte följdriktigt med de andra delarna i systemet då användaren ska ringa 112 från 

akutsidan (se bild 3.8), då det finns kritisk information där. Även om det inte hade funnits 

kritisk information på akutsidan är det fortfarande opassande när systemet inte är konsekvent. 

Detta var det stora problemet som identifierades.  

Ytterligare ett problem som identifierades genom användnigen av Molich och Nielsens (1990) 

heuristik var att den blå klockan (se bild 3.7) inte fortsatte ticka när en expert agerade utanför 

systemet eller med nedstängd skärm. Genom principen visibility of system status så gjordes 

denna kritiska upptäckt, då om klockan stannar så pausas hela behandlingsprocessen. Det är 

inte lätt som användare att förstå att detta sker, vilket gör att den prehospitala agerandetiden 

påverkas negativt. Detta var det katastrofala problemet som identifierades.  

 
Figur 4.1. Användbarhetsproblem under utvecklingsprocessen.  

Den kognitiva genomgången som utfördes lyckades identifiera ett centralt problem för 

användningen av systemet. Genomgången utgick från ett antal scenarier (se appendix A). Om 

ingen person interagerade med systemet så släcktes skärmen efter en kort stund. Detta är 

vanligtvis något som är förinställt individuellt på smarttelefoner. Detta är självfallet ett 

problem som kan förvirra användare och göra att den totala agerandetiden dras ut på. Detta 

hanterades genom att implementera en åtsidosättningsfunktion som hindrar skärmen från att 

stängas av när en användare befinner sig i Act4Heart. Detta ses som extra viktigt på 

behandlingssidan (se bild 3.7) så användaren inte behöver trycka på någon knapp i systemet 

på fem minuter mellan nitroglycerindoserna.  

Metoden Delphi tillämpades (se avsnitt 3.3) iterativt i två omgångar i denna studie. Eftersom 

många svar var kvalitativa så fanns det även förslag på hur dessa detaljer kunde hanteras. 

Genom detta så ansågs det att informationen hade konsensus genom hela systemet och att 

svarsalternativen inte indikerade på stora förändringar. De sista två kraven är kvantitativa och 

således enkla att mäta då specifika frågor för detta var utvecklade i enkäten. I omgång två var 
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resultatet att ingen expert uttryckte sin allmänna reaktion som dålig eller väldigt dålig 

gällande innehållet. Det var inte heller någon expert som bedömde innehållet som 1 eller 2. 

Dessa resultat ledde till att ytterligare en omgång av delphiprocessen inte var nödvändig 

Resultat från utvärdering av slutgiltig produkt 

Den heuristiska utvärderingen som utgick från Kientz et al. (2010) 10 principer lyckades 

identifiera två egenskaper med systemet som förminskar den totala effekten av övertalning. 

De heuristiska principerna användes iterativt i inspektionen av systemet. Principen use of 

positive motivation strategies har visat på att systemet inte använder sig av motiverande text. 

Act4Heart har genom delphistudien utvecklat en text som är grundad i experters utlåtanden 

men som är anpassad efter användare. Eftersom ett av målen med studien har varit att 

motivera till inlärning (se avsnitt 1.1) så behöver texten och informationen i systemet vara 

motiverande, utöver att det talar användarens språk. Dock så har inte motivationsstrategier 

eller positiv förstärkning tillämpats i texten. Även om texten har anpassats för att tala 

användarens språk så är det möjligt att texten inte är tillräckligt motiverande att följa, vilket 

kan leda till att användare inte agerar som det är tänkt. Texten i systemet är väldigt kortfattad 

och det existerar inte mycket utrymme eller resurser (tid för användaren) för att fylla ut 

sidorna i systemet med inspirerande texter. Det skulle dock kunna vara värdefullt att någon 

expert i pedagogik eller relaterat område till motivation fick ge sin synpunkt på informationen 

och komma med möjliga förbättringsförslag.  

Principen accuracy of information beskriver att teknologin inte ska misstolka användare 

beteende. Genom denna heuristik identifierades ett problem med symtomsidan (se bild 3.3). 

Möjligheten finns att användare känner ett symtom, exempelvis illamående, men att det inte 

är relaterat till återfall i hjärtinfarkt. I nuläget är det så att det enbart krävs att användare 

kryssar i ett symtom, så antar systemet att någon form av behandling behövs, beroende på 

symtom.  

Det har även utförts fyra användartester på slutgiltiga produkten med personer som tidigare 

drabbats av akut hjärtinfarkt. Syftet med testerna var att samla in data för att mäta om kraven 

(se avsnitt 4.1) för systemet hade uppnåtts. Detta mättes genom observation, en enkät om 

användbarhet (SUS) och en egengjord enkät gällande systemets övertalningsaspekter. 

Defektkravet och förståelsekravet undersöktes genom observation under själva användartestet. 

Det identifierades att ingen användare svarade fel på någon fråga och således att defektkravet 

uppnådes. Tangenttryckningskrav är mer funktionella krav på systemet, där vissa handlingar 

ska kunna utföras. Kravet att användare ska kunna stänga av/sätta på ljudet för speakerröst 

existerar för att användare ska ha möjligthet att välja om de vill ha ljud eller inte. Eftersom 

inget ljud spelades upp så var det inte heller någon användare som använde knappen.  

Det subjektiva kravet beskrev att användare skulle ha ett medelvärde på minst 80,3 i SUS 

enkäten. Detta grundar sig i Sauros (2011) argument för vilka gränsvärden som finns när det 

kommer till resultat av SUS. Att få ett värde på över 80,3 visar på hög användbarhet i 

systemet. Medelvärdet för SUS enkäten i utvärderingen av den slutgiltiga produkten uppgick 
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till 81,875, vilket placerar systemets användbarhet i den högsta kategorin av användbarhet 

enligt Sauro (2011).  

 
Figur 4.2. Figuren visar hur resultatet av SUS har utvecklats genom studien.  

Resultatet från övertalningsenkäten (se appendix C) riktad mot övertalande aspekter av 

systemet visar att kravet på ett medelvärde av 4 för varje fråga uppnås. Detta gäller dock inte 

för fråga 2 och 3 som beskrev negativa egenskaper av systemet. Kravet på fråg 2 och 3 var att 

ingen studiedeltagare fick svara 5, vilket inte skedde då det högsta någon svarade var 4.  
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5. Diskussion 

Målet med denna studie har varit att utveckla ett beslutsstöd i form av en mobilapplikation 

som en del av en större intervention som syftar till att reducera antalet människor i Sverige 

som dör i hjärtinfarkt. I detta kapitel diskuteras utvecklingsprocessen av Act4Heart och 

resultatet av den slutgiltiga produkten. Stor vikt läggs vid utvecklingsprocessen på grund av 

att beslutsstödet är av en unik karaktär, vilket sätter höga krav på reflektion och resonemang 

kring dess utformning.  

5.1 Reflektion 

Den agila systemutvecklingen kan ses som den huvudsakliga utvecklingsprocessen av 

systemet, men har kompletterats av processer som Delphi och användbarhetstestning. 

Användningen av agil systemutveckling är motiverad från en mängd argument om dess 

fördelar i jämförelse med ineffektiva modeller som vattenfallsmodellen. Den agila metod som 

valdes i denna studie var Scrum, vilket ses som fördelaktigt då den erbjuder tidig 

implementering och effektiv och strukturerad tidshantering. Barboni et al. (2012) pekar dock 

på att tillämpningen av Scrum inte på något sätt automatiskt resulterar i fokus på 

slutanvändare. Det är således viktigt att produktägaren för med sig ett användarfokus när det 

kommer till design och utveckling. Detta är den självklara nackdelen med metoden, då den är 

svår att kombinera med en effektiv användbarhetsprocess och användarinvolvering (Miller & 

Sy, 2008; Silva, Silveira & Maurer, 2015).  

Användbarhetstestning har varit en av de mest centrala delarna i utvecklingar av systemet, 

men har varit något begränsad på grund av kombinationen av agila metoder och 

användarinvolvering. Detta har hanterats genom tillämpningen av inspektionsmetoder som 

kognitiv genomgång och heuristisk utvärdering. En icke tillräcklig användarinvolveringen har 

dock liten inverkan på utbildningsinterventionen, då en av studierna som följer denna kommer 

att fokusera på att undersöka användbarhet och användarvänlighet. Genom den studien (se 

avsnitt 2.2) kommer således ett större fokus på utvärdering av användbarhet.  

En process som är väldigt vanlig och central i användbarhet är att utföra en användaranalys, 

som ska svara på frågor om vilka användarna är och vilka egenskaper hos användarna som är 

viktiga för systemet i fråga (Benyon, 2010). Detta på grund av att det redan existerar mycket 

information om vilka som drabbas av hjärtinfarkt, när de gör det och varför. Det existerar 

även mycket forskning om vårdsökande beteende som visar på hur patienter vanligtvis agerar 

och vad det leder till (se avsnitt 2.2.1). Modellen PACMAD har använts för att sätta denna 

information på plats och att se kopplingar mellan centrala variablar och ändamålet (se avsnitt 

4.1). Modellen ses som väldigt passande för denna studie då den riktar sig mot mobila 

enheter, vilket gör att kopplingen mellan användare och ändamål kan göras tydligare.  

Användartesterna som utfördes under utvecklingsfasen gav värdefull information som 

användes för att förbättra systemet. Det hade dock varit önskvärt med ytterligare några 

användartester vid ytterligare ett tillfälle under utvecklingen, så att användarnas input hade 
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kommit mer frekvent och i flera faser i utvecklingen. Dock är det som tidigare beskrivet svårt 

med användarinvolvering i agila metoder, specifikt Scrum där etapperna ofta är väldigt korta 

och centrerade. Ytterligare en nackdel med användartesterna är att de inte fullständigt 

reflekterar slutanvändare. Eftersom Act4Heart applikationen är tänkt att användas i en 

utbildningsintervention så ska användare utbildas i systemet och information gällande 

hjärtinfarkt. Eftersom Act4Heart ska ingå i en utbildningsintervention där patienter blir visade 

hur systemet fungerar så behöver element inte vara designade i hög grad för att vara 

inlärningsanpassade. Ett exempel på detta är att användare kan hoppa över att kryssa i 

symtom (se bild 3.2), och istället gå till en informationssida.  

Som ett sätt att mäta den globala användbarheten av ett system har SUS (eng. System 

Usability Scale) använts under användartesterna. Enkäten har getts till användare efter ett 

användartest och har fungerat som ett mätinstrument för hur användbar produkten upplevs 

vara. Det finns flera post-test enkäter, CSUQ exempelvis, som med olika utformningar 

används för att mäta användbarheten av ett system. Anledningen till att SUS valdes för denna 

studie grundar sig i att den är väl beprövad och har klarat tidens test (Tullis & Stetson, 2004). 

CSUQ (eng. Computer System Usability Questionnaire) har 19 frågor med en poängskala på 

sju punkter, till skillnad från SUS som har 10 frågor och en poängskala på fem. Tullis och 

Stetson (2004) pekar på att den huvudsakliga skillnaden mellan SUS och CSUQ är att den 

förstnämnda har mer pålitliga resultat.  

Båda inspektionsmetoderna kognitiv genomgång och heuristisk utvärdering tillämpades under 

utvecklingsprocessen med mål att komplettera användartestningen, då användartester i agil 

systemutveckling är problematiskt i viss utsträckning (Miller & Sy, 2008; Silva, Silveira & 

Maurer, 2015). Även en heuristik tillämpades på den slutgiltiga produkten. Kognitiv 

genomgång valdes av anledningen att det interdisciplinära teamet skulle få en möjlighet att på 

ett strukturerat vis gå igenom systemet och ge sin expertbedömning. Metoden riktade sig mot 

input från alla deltagande ur teamet och deras expertområden, inte bara användbarhet. Detta 

var således ett väldigt passande komplement till användartester, då hela systemet granskades 

utifrån flera centrala perspektiv (Sundström, 2005). Heuristisk utvärdering tillämpades både i 

utvecklingsprocessen och på den färdiga produkten, med syfte att utöka 

användbarhetstestning från enbart användartester.  

Den heuristik som användes i utvecklingsprocessen var Molich och Nielsen (1990). Denna 

utvärdering utfördes av två personer med goda kunskaper i användbarhet och 

användbarhetstestning. Det finns heuristiker som är mer anpassade för just mobiltelefoner och 

möjligtvis mer passande för denna studies system. Dessa heuristiker är dock inte testade i 

samma utsträckning och ännu inte erkända som framstående heuristiker, vilket Molich och 

Nielsen (1990) kan argumenteras vara. SFDPOT (Structure Function Data Platform 

Operations Time) är ett exempel på en sådan heuristik. För den heuristiska utvärderingen på 

studiens slutgiltiga produkt tillämpades Kientz et al. (2010) heuristik. Anledningen till att två 

olika heuristiker användes grundar sig i att Kientz et al. (2010) inte är en användbarhets 

heuristik, utan riktar sig mot övertalande aspekter av ett system. Heuristiken är specifikt 

anpassad för övertalande hälsosystem och ansågs kunna bidra till att besvara frågeställning.  
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Utöver kognitiv genomgång och heuristisk utvärdering finns det ett flertal andra metoder som 

kan tillämpas i denna typ av studier, men som påvisas här varför de inte har tillämpats. 

Hierarkisk uppgiftsanalys är en metod som innebär att en uppgift struktureras upp och som 

utförs i systemet för att klargöra vilka funktioner som behöver finnas tillgängliga för att uppnå 

målet (Stanton, 2006). Målet för en uppgift kan brytas ner i delmål och således fungera som 

observerbara steg i processen. En central egenskap hos metoden är att den inte bara är 

utvecklad från en stark teoretisk grund, utan också fokuserar på att lösa konkreta problem 

(Stanton, 2006). En nackdel med hierarkisk uppgiftsanalys är att resultaten inte reflekterar 

över hur designen bör utformas. En annan metod, eller grupp metoder, som existerar är 

kognitiv uppgiftsanalys (eng. applied cognitive task analysis), vilket fokuserar på att beskriva 

och representera de kognitiva element som mål är uppbyggda av (Militello & Hutton, 1998). 

Kognitiv uppgiftsanalys består av tre intervjumetoder som hjälper analytikern eller forskare 

att extrahera information kring de kognitiva krav och färdigheter som krävs för en uppgift. 

Watkins (2007) beskriver att kognitiva uppgiftsanalyser ofta är väldigt tidskrävande i 

motsvarighet till vad de genererar.  

För att informationen skulle upprätthålla en hög kvalité gällande instruktioner och på en 

medicinsk nivå utfördes en Delphi-studie. Metoden Delphi tillämpades i etapp fem (av totalt 

sju) av utvecklingsprocessen, så att det fanns utrymme för ändringar samtidigt som systemet 

hade kommit långt i utvecklingsprocessen. I användningen av denna metod har design 

förbisetts, då det är svårt att få konsensus på design. Totalt fem personer utgjorde 

expertpanelen som fick svara på 27 frågor över två omgångar. De två sista frågorna i 

respektive enkät användes för att mäta experternas tillfredställelse av innehållet, där 

föruppsatta krav användes för att mäta resultatet. Ett problem med tillämpningen av Delphi 

för denna studie är att informationen genereras av experter, vilket gör det till 

expertinformation. Sundström (2005) argumenterar för att systemet måste tala användarnas 

språk, vilket kan bli problematiskt om informationen är anpassad efter en läkargrupps 

expertuttalanden. Det är således möjligt att användare finner informationen och 

instruktionerna konstiga eller främmande, vilket reducerar systemets övertalningsförmåga.  

Genom detta angrepssätt argumenteras det att delphistudien har höjt kvalitén på innehållet 

samtidigt som språket i systemet inte känns allt för främmande för användare.   

5.2 Slutsatser och bidrag 
 

Syftet med denna studie har varit att utveckla en mobilapplikation som ska både kunna ingå i 

en sekundärpreventiv intervention och kunna användas av användare för att hantera 

akutsituationer. I avsnitt 1.1 beskrivs denna studies problemområde med följande 

problemformulering som ledstjärna: 

Hur ska en mobilapplikation som en del av en sekundärpreventiv intervention för akut 

hjärtinfarkt utvecklas och designas för att övertala patienter om att agera utifrån anpassade 

vårdsökande beteenden?  
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I denna studie är vårdsökande beteende (se avsnitt 2.1.1) grunden och motiveringen till 

användandet av övertalande design. Genom tillämpning av designprinciper inom övertalande 

design ämnar systemet övertala patienten om att agera utifrån ett visst beteende, vilket ska 

resultera i en mer effektiv behandlingsprocess. Utifrån de redovisade beteenden som sker vid 

vårdsökning i samband med hjärtinfarkt (Khraim & Carey, 2009; Thylén et al., 2015; 

Fukuoka et al., 2005; McKinley et al., 2000; Moser et al., 2005) argumenteras det för i denna 

studie att designen av Act4Heart är både anpassad och funktionell. Det huvudsakliga bidraget 

med denna studie har varit att visa på hur övertalande design kan användas för att hantera 

vårdsökande beteenden kopplat till hjärtinfarkt. Genom att veta hur patienter agerar vid 

vårdsökning och hur de egentligen borde agera så har designprinciper använts för att styra 

patienter mot det önskade beteendet. Genom tillämpningen av 12 designprinciper från 

övertalande design kan Act4Heart beskrivas som en övertalande teknik. I avsnitt 3.5 

presenteras det hur principerna har använts för att genomsyra hela systemet med en 

övertalande betoning på behandling och vårdsökning. Resultatet av enkätundersökningen 

visar på att patienter har en stor möjlighet att övertalas, och känner att systemet är pålitligt, 

ledande, tydligt och enkelt.  

Ytterligare ett bidrag är huruvida denna tekniska lösning har kopplats till 

utbildningsinterventionen och hur den syftar att stödja patienter. Tidigare interventioner (se 

avsnitt 2.2.2) har fungerat som inlärningsaktiviter utifrån Leventhals modell och syftar till att 

utbilda patienter genom ett medicinskt perspektiv. Act4Heart applikationen är framtagen ur 

ett kognitionsvetenskapligt perspektiv med fokus på hur design kan stödja beslutsfattande 

processer och anpassa beteende. Act4Heart kan användas som visuellt stöd i 

utbildningsinterventionen, återupprepning av information och beslutsstöd vid akutsituationer. 

Med hjälp av applikationen så har utbildningsinterventionen tagit flera steg framåt i 

jämförelse med tidigare interventioner, då det inte längre bara handlar om att utbilda patienter 

utan att även stödja deras beslutsfattande och återupprepa inlärning.  

Problemformuleringen i denna studie ses som delvis besvarad, då resultaten från enkäterna 

indikerar på att Act4Heart fungerar övertalande. Det kvarstår dock att testa och utvärdera 

detta i verkligheten i samband med utbildningsinterventionen innan det kan fastställas 

huruvida systemet hjälper patienter att reducera den prehospitala agerandetiden och ökar 

ambulansanvändandet. Utvärderingen av den slutgiltiga produkten har gjorts i samband 

patienter som tidigare drabbats av akut hjärtinfarkt, vilket är så nära en slutanvändare som det 

går att komma. De riktiga slutanvändarna är de som kommer att ingå i 

utbildningsinterventionen och som får använda Act4Heart i en utbildningskontext. Detta är en 

begränsning gällande resultatet för utvärderingarna som skett i denna studie. Det går dock att 

argumentera utifrån resultaten från övertalningsenkäten att användare upplever systemet som 

övertalande. Resultaten är tydliga och påvisar att användare känner förtroende för systemet, 

och tycker att det varken är för mycket eller för lite information i den. Även resultatet för SUS 

enkäten visar på att användarna upplever systemet som användbart (se figur 4.2).  
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5.3 Framtida arbeten 

Som tidigare beskrivet är interventionen upplagd för tre omgångar av testning, och förväntas 

pågå fram till år 2020. Efter detta krävs det dock fortfarande underhåll och förvaltning. 

Underhåll av mjukvarusystem belyses som en väldigt resurskrävande fas (Granja-Alvarez & 

Barranco-Garcia, 1997; Bennet & Rajlich, 2000). Med förvaltningsarbete innebär det att 

interventionen, främst mobilapplikationen i detta fall omhändertas av en organisation eller 

institution. De centrala delar som ingår i förvaltning är ansvarsfördelning, hantering av krav 

och prioritering, finansiering, förvaltningsmodell och rapportering.  

Medicintekniska produkter är något som ökat på marknaden under de senare åren och används 

bland annat inom omsorg, öppenvård och slutenvård. En medicinteknisk produkt kan vara allt 

från ett preventivmedel till en kirurgisk robot. För att en produkt ska klassificeras som en 

medicinteknisk produkt ska tillverkaren kunna garantera följande tre punkter: 

 Att produktens konstruktion och dokumentation uppfyller regelverkets krav på 

säkerhet för den avsedda användningen. 

 Att varje tillverkad produkt som släpps ut på marknaden uppfyller kraven. 

 Att tillverkaren har en systematisk riskhantering samt återföring och uppföljning av 

erfarenheter från produkter som tagits i bruk.  

Definitionen för medicintekniska produkter återfinns i 1993:584 (www.riksdagen.se), lagen 

om medicintekniska produkter:  

Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska 

användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 

 Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 

 Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning, 

 Undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 

 Kontrollera befruktning. 

Det går att identifiera interventionens syfte i den första punkten, då påvisa, förebygga, 

behandla och lindra en sjukdom är den mest centrala del som systemet hanterar gällande akut 

hjärtinfarkt. Det skulle således vara möjligt att att registrera produkten som medicinteknisk 

produkt. En viktig aspekt att ha i åtanke är att användning av medicintekniska produkter 

medför risker, även om produkten används på angivet sätt. Stora komplikationer kan också 

uppstå om produkten används på ett felaktigt sätt, eller att en avvikelse från normal funktion 

inträffar, då inget system är felfritt. Beroende på vilka och hur stora risker som produkten 

medför så klassificeras den i olika klasser. De existerande klasserna är I, Is, Im, IIa, IIb, III. 

Kriterierna för klassificering återfinns i LVFS 2003:11.  

Förutom att Act4Heart och interventionen som den ska användas i kommer att testas i tre 

omgångar (se avsnitt 2.2.1), så presenteras här förslag på framtida studier och arbeten.  För att 

höja systemets övertalningsförmåga finns det konkreta åtgärder som kan implementeras i 
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framtiden, men som inte har varit möjligt under detta projekt. Ett förslag är att laddningssidan 

presenterar partners och organisationer som stödjer eller har någon form av relation till 

Act4Heart. När en användare startar mobilapplikationen presenteras en initial bild i några få 

sekunder beroende på laddningstiden för den specifika telefonen, vilket kan variera. I 

Act4Heart ser denna sida ut som i bild 5.1. Denna bild syftar till att öka trovärdigheten för 

produkten genom att presentera stöd från externa partners. Principen tredjepartsstöd 

argumenteras vara viktig för att användare ska kunna förlita sig på produkten, och ha 

möjlighet till att undersöka dess kopplingar och relationer till andra organisationer (Oinas-

Kukkonen & Harjumaa, 2009).  

 
Bild 5.1. Laddningssidan.  

En del av applikationen som skulle behöva ytterligare arbete är symtomsidan och vilka 

symtom som bör stå med. Symtomsidan i den slutgiltiga produkten är framtagen och anpassad 

genom delphistudien, detta är dock en del som skulle behöva mycket mer fokus från både ett 

medicinskt och användbarhetsperspektiv. Det är viktigt att användare kan individualisera sin 

symtombild genom systemets funktioner, men det är samtidigt viktigt för användbarheten i 

systemet att det går snabbt att utföra uppgiften. Det skulle således vara opassande att skriva 

med 50 symtom då det skulle bli rörigt och ta väldigt lång tid för användare att gå igenom. 

Resultatet från övertalningsenkäten i denna studie visar på att användare tyckte att symtomen 

i systemet kändes relevanta, men den säger inget om vilka symtom som saknas. Eftersom 

symtomsidan är en av de mest centrala uppgifterna i systemet är det också kritiskt att den 

fungerar enkelt och effektivt för användare vid diagnos.  

Genom den heuristiska utvärderingen på den slutgiltiga produkten identifierades ett problem 

genom principen accuracy of information (se avsnitt 4.2). Problemet som identifierades var 

att användare kan känna av ett av symtomen i symtomlistan utan att ha en hjärtinfarkt, då 
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exempelvis värk i ryggen kan komma av andra orsaker. Detta kan leda användare in i en 

behandlingsprocess där de får ta nitroglycerin eller ringer 112 i onödan. Ett mer effektivt sätt, 

men mycket mer krävande vore om det gick att skapa någon typ av kvotering, där alla 

symtom tilldelas ett värde och baserat på det totala värdet som användaren kryssar i så 

bedömer systemet användares tillstånd. Detta skulle kunna utgå från att vissa symtom är värre 

än andra och har en högre kvot, medan andra symtom som värk i ryggen har en låg kvot. Så 

om användaren bara kryssar i värk i ryggen så behövs ingen behandling, men om användaren 

kryssar i värk i ryggen och ihållande bröstsmärta så behandlas användaren. Detta är centralt 

att undersöka på grund av två anledningar, dels så är det viktigt för patientens hälsa att inte ta 

nitroglycerin i onödan men även att Act4Heart inte sätter i system att överflöda 112 med 

onödiga samtal. Under ett av användartesterna på den slutgiltiga produkten beskrev en av 

användarna sitt förtroende för systemet ”Jag litar på systemet och gör som det säger”. Denna 

inställning hos användare har varit ett mål genom tillämpningen av övertalande principer som 

riktar sig mot pålitlighet. En negativ sida till detta är att om systemet hanterar användarens 

hälsotillstånd på ett opassande sätt så kan det leda till olämpliga och farliga konsekvenser, 

exempelvis genom att systemet instruerar användaren att ta nitroglycerin trots att det inte är 

nödvändigt.  

I Act4Heart har det implementerats en stödfunktion som berättar för användaren vilken gata 

denne befinner sig på (se bild 3.8). Detta syftar till att hjälpa ambulanspersonal att hitta 

användaren om denne inte vet var den befinner sig. Det är ett smidigt sätt att snabbt kunna ge 

anvisningar om var man som användare befinner sig. Det finns dock situationer där detta stöd 

inte räcker till, exempelvis om användaren befinner sig ute i skogen, till sjös eller havs. Ett 

mer effektivt sätt i sådana situationer skulle kunna vara att använda sig av GPS koordinater 

för att veta exakt var användaren befinner sig.  

Ytterligare ett framtida arbete som kan vara viktigt är implementeringen av en speakerröst. 

Grunden för detta har redan lagts då systemet är förberett på detta då användaren kan välja att 

stänga av och sätta på ljudet (se bild 3.3 & 3.7). Två anledningar till att detta inte redan har 

fullbordats ännu beror på tidsbrist, men framför allt så måste personen som spelar in rösten 

vara väldigt tydlig och pedagogisk i sitt tal. Att användare förstår det som sägs och inte blir 

stressade av det är kritiskt för att funktionen ska ha möjlighet att implementeras. Målet med 

att implementera en sådan funktion är för att hjälpa personer med dålig syn, som skulle ha 

svårigheter att ta sig igenom systemet på en effektiv tid genom att bara läsa. En speakerröst 

skulle således fungera som ett stöd för personer med dålig syn, vilket är vanligt hos en äldre 

population. I Sverige finns det fem minoritetsspråk (SFS 2009:600. Språklag), och med ett 

kraftigt flyktintryck de senaste åren (Migrationsverket, 2016) så finns det ett behov av en 

språkfunktionalitet i systemet där användare kan anpassa språket. Implementeringen av detta 

skulle kunna ske för både speakerrösten och texten.  

1177 belyser att hjärtstartare är en central förberedelse när det kommer till hjärtinfarkt. Det 

existerar också en lösning på hur man som användare kan hitta en hjärtstartare. Det existerar 

idag en liknande mobilapplikation som heter Rädda hjärtat, vilket är syftar till att ge kunskap 

och hjälp i hjärt- lugnräddning samt luftvägsstopp. Den är även utvecklad för att lära ut hur 

hjärtstartare bör användas. Rädda hjärtat liknar Act4Heart i gällande vissa aspekter, bland 
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annat stöd för akutsituation och en informationsdel. På en av sidorna i applikationen går det 

att se en karta för var användaren befinner sig och var de närmsta hjärtstartarna befinner sig. 

Det skulle vara nyckfullt om detta gick att implementera i Act4Heart, så att användare inte 

behöver använda sig av flera mobilapplikationer.  

Det är ett par år kvar tills interventionen lanseras (se avsnitt 2.2), men oavsett när detta 

kommer ske så kommer det existera tusentals patienter som drabbats av hjärtinfarkt tidigare 

än lanseringsdatumet. Det vore därför nyttigt att skapa uppmärksamhet och intresse för att 

sprida kunskap om att applikationen finns och hur den kan användas. Eftersom det är vanligt 

att personer drabbas av hjärtinfarkt i högre åldrar så skulle PRO (Pensionärernas 

Riksorganisation) kunna användas för att utbilda och sprida kunskap om Act4Heart. PRO har 

en aktivitetskalender på deras hemsida, www.pro.se, där finns det datorkurser som syftar till 

att utbilda personer i bland annat Windows och Excel. Det existerar således redan både 

intresse och arrangemang, vilket skulle kunna nyttjas för Act4Heart som IT system.  

En viktig aspekt för patienters effektiva hantering av återfall är deras kunskapsgrund. Detta 

kan till synes vara en aspekt som är implementerad i en tillräcklig utsträckning genom 

informationsdelen i systemet. Informationsdelen i systemet som står för inlärning av 

hjärtinfarkt, behandlingsprocessen och närliggande områden är dock idag enbart textavsnitt, 

vilket patienter skulle kunna hitta på en mängd andra hemsidor och informationsblad. Det 

finns inte heller någon specifik motiverande faktor som skulle dra patienter att läsa 

informationen i just denna intervention. Det finns dock andra sätt att bidra till inlärning än 

läsandet av långa texter, och som också är mer motiverande. Serious games är ett koncept som 

innefattar ett brett spektrum av inlärningsaspekter, exempelvis träning, lärande och 

informering (Michael & Chen, 2005). Framtida studier skulle kunna fokusera på att ta fram ett 

serious games som är anpassat för denna studies intervention. Definitionen av serious games 

är överlag väldigt varierande, men en beskrivning som återfinns i nästan alla definitioner är att 

serious games är digitala spel som används för syften annat än underhållning (Susi, 

Johannesson & Backlund, 2007). Det har i denna studie reflekterats kring hur ett sådant spel 

skulle kunna passa in i interventionen, med ett frågesportsspel som resultat.  

Det finns redan idag etablerade frågesportsspel i form av mobilapplikationer som 

Quizkampen och QuizUp. Spelen går ut på att två användare möter varandra i ett antal frågor 

där användaren som svarat rätt på flest frågor vinner. Det är ett passande upplägg gentemot 

denna studies intervention då inte bara patienten kommer att ta del av detta system utan även 

närstående (se avsnitt 1.1). Genom att utgå från konceptet serious games vid utvecklingen av 

ett frågesportsspel skulle användare kunna motiveras till inlärning i interventionen, och 

således berika sin kunskapsgrund. Yee (2006) argumenterar för tre komponenter som ligger 

till grund för motivation i onlinespel, prestationskomponent, social komponent och 

fördjupningskomponent. I ett frågesportsspel kan alla tre av dessa komponenter utnyttjas, och 

skulle kunna fungera kraftfullt om designen är anpassad. Detta fokus har hög kompabilitet 

med övertalande design, Fogg (2009) beskriver att motivation är ett centralt fokus i 

övertalande design. 

http://www.pro.se/
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I avsnitt 2.4 beskrevs Oinas-Kukkonen och Harjumaas (2009) principer för övertalande 

design. En av de fyra huvudkategorierna är socialt stöd, innehållandes sju principer. Om ett 

spel skulle implementeras som en del i applikationen skulle principer under socialt stöd kunna 

nyttjas för att på ett övertalande vis förändra och anpassa beteende hos användaren. 

Tillämpningen av dessa principer för ett frågesportsspel är möjliga, om inte ofrånkomliga i 

vissa fall. Principen socialt lärande är grunden för ett sådant spel, och ofrånkomligt. Andra 

principer som social jämförelse, tävling och socialt underlättande kan användas för att skapa 

en gemenskap eller forum för användarna att agera i. Detta skulle kunna göras genom 

vännerlistor där användare kan granska andra spelare, eller att statistik och erfarenheter kan 

hittas hos slumpmässiga motståndare. Ett enkelt sätt att realisera detta är om varje användare 

får skapa en egen profil i spelet, som kan samla poäng och skaffa större erfarenheter beroende 

på hur det går. Detta skulle kunna fungera som en stor motivator till att lära sig mer om 

ämnen relaterade till hjärtinfarkt, som användaren kan ha med sig i livet och möjligtvis 

använda i akutsituationer. 

För att förstärka att användare spelar spelet, eller bara i allmänhet använder sig av Act4Heart 

så skulle påminnelser kunna skickas till användare som inte varit inne i applikationen under 

en viss tidsperiod. Dessa påminnelser skulle kunna uppmuntra till inlärning och att 

användaren erhåller färska kunskaper. Påminnelse är en av de designprinciper som Oinas-

Kukkonen och Harjumaa (2009) belyser som central för dialogstöd mellan system och 

användare. Principen skulle kunna medföra ytterligare övertalningseffektivitet.  

För att knyta ihop säcken så går det att konstatera att systemet och produkten har en del arbete 

framför sig innan den kan ses som optimal i utbildningsinterventionen. Denna studie har visat 

på hur övertalande design kan appliceras för att hantera vårdsökande beteende. Det vi har fått 

med oss hittills är huruvida utvecklingsprocessen av en mobilapplikation som en del av en 

sekundärpreventiv intervention kan se ut, och vad det har resulterat i. 
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Appendix A – Scenarier/Uppgifter för kognitiv genomgång 

Uppgifter för kognitiv genomgång 

1. Du har en vilja att lära dig om appen innan du börjar använda den, vad gör du? 

Fråga: Vad kommer användaren att fokusera på? Är det tydligt vad som ingår i 

inlärningsområdet? 

Uppgift: Att gå till information och läsa om de 3 underrubriker som finns där. 

 

2. Din sambo har drabbats av en akut hjärtinfarkt, och du vet att det är första gången som 

sambon får hjärtinfarkt. Du ska använda appen för att hjälpa sambon, vad gör du? 

Fråga: Kommer användaren att gå rätt väg genom systemet? 

Uppgift: Att gå till akutsituation > första gången > ring 112 

 

3. Du känner nu själv att du håller på att drabbas av en hjärtinfarkt, vilket inte är första 

gången. Använd appen som hjälp, vad gör du? 

Fråga: Kommer användaren att ta rätt väg genom systemet? Är processen tydlig? 

Uppgift: Att gå till akutsituation > återfallsprocessen 

 

4. Du är nyfiken på vad som stod på steg 1 i återfallsprocessen, men minns inte vad som 

stod. Gå till steg 1 i återfallsprocessen, läs instruktionerna, och gå sedan tillbaka till 

första sidan. 

Fråga: Kan användaren påbörja en akutsituation och sedan avsluta den? 

Uppgift: Att gå till steg 1 i återfallsprocessen, sedan gå tillbaka till appens förstasida 
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Appendix B – Material användartester 

Moderatorscript  

Hej och välkommen, mitt namn är Patrik Johansson och jag kommer gå igenom den här 

aktiviteten med dig. 

Innan vi börjar så har jag lite information till dig. Jag läser från pappret för att inte missa 

något. Först tänkte jag förklara syftet med studien, vilket är att skapa en mobilapp som ska 

fungera som stöd för personer som har drabbats av akut hjärtinfarkt och deras anhöriga.  

Det vi ska göra här idag är ett så kallat ”användartest”, där du ska få testa på att använda 

appen som vi har skapat. Du kommer att få göra detta utifrån några olika scenarios. Vi är 

väldigt intresserade av hur du använder appen, och det är jättekul att du är här som 

studiedeltagare.  

Detta är en medgivandeblankett som vi ber dig att fylla i, vilket innebär att vi kan komma att 

använda din data utifrån de punkter som är listade. Detta kommer självklart att ske anonymt. 

Det är också viktigt för dig att förstå att du kan avbryta ditt deltagande när du vill, oavsett om 

du har skrivit på medgivandeblanketten.  

Sen skulle det även vara bra om du kunde fylla i denna före-test enkäten, som är allmän 

information om dig.  

Vi vill i denna studie använda oss av en kamera för att samla in det som sägs och görs under 

testet. Tanken är att vi placerar kameran genom ett stativ på huvudet, snett vinklad nedåt, för 

att kunna se vad som händer på skärmen.  

När testet börjar så kommer vi be dig att utföra några uppgifter i appen. Ta det i din takt, det 

finns ingen anledning att stressa. Under dessa uppgifter kommer jag att sitta bredvid dig och 

observera och finnas till stöd vid frågor och funderingar. Efter varje uppgift så kommer du att 

få fylla i en enkät med 3 enkla frågor om just den uppgiften.  

En viktig sak för dig att tänka på under testet är att tänka högt, vilket innebär att du verbalt 

kan uttrycka dig om vad du ser eller tänker, för att vi lättare ska förstå vad du gör. Jag kan ge 

ett exempel, jag kör min bil och kommer till en rondell, där jag väljer att blinka höger för att 

jag ska ut på höger sidan.  

Har du några frågor eller funderingar? 

Då sätter vi igång. Här har du första scenariot, du kan börja när du vill. Var gärna tydlig och 

säg till när du tror att du har klarat uppgiften. 
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Checklist moderator 

Innan deltagare anländer: 

 Se till att kameran är laddad och rätt inställd 

 Testa bild- och ljudupptagning  

 Se till att det finns en penna tillgänglig för enkäter 

 Se till att enkäter och medgivandeblankett är utskrivet 

Välkomnande: 

 Introducera alla för varandra och tacka deltagarna för deras närvaro 

 Följ användaren till test rummet 

Medgivande och instruktioner: 

 Förklara hur testet ska gå till 

 Förklara varför testet görs 

 Gå igenom pre-test enkät 

 Gå igenom användningen av kamera – fråga om det känns okej 

 Gå igenom medgivandeblankett – fråga om det låter okej 

 Förklara nyttan med testet, att det finns ett stort intresse för deltagarens erfarenheter 

 Fråga om användaren har några frågor/synpunkter 

Instruktioner: 

 Förklara användandet av scenarios 

 Förklara nyttan med att tänka högt, använd exempel 

 Förklara hur appen fungerar och när ett scenario anses avklarat 

 Förklara att efter varje scenario så kommer en kort enkät 

Efter utvalda scenario – post-task questionnaire: 

 Stötta användaren 

 Ge feedback på tänka högt, möjligtvis uppmana till mer sådant 

 Ge användaren post-task enkäten 

 Ordna med appen så att nästa scenario kan påbörjas 

Efter testet – post-test questionnaire & intervju: 

 Ge post-test enkäten (SUS) 

 Utför en intervju 
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Checklist tekniker 

Innan deltagare anländer: 

 Sätt på utrustningen 

 Fixa och sätt på stativ på kamera 

 Undersök så att ljudet intas 

Under varje test: 

 Synkronisera starten av testet med starten av utrustning 

 Se till så att all utrustning fungerar som den ska 

Efter att varje testdeltagare gått: 

 Avsluta inspelningen 

 Förbered för nästa deltagare 

 Stäng av all utrustning (vid slutet av sista testet) 

 

Pre-test enkät 

 

1. Var bor du? 

 

2. Vad jobbar du med? 

 

3. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 

4. Hur gammal är du? 

 

5. Är du man eller kvinna? 

 

6. Civilstånd? 
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Post-task enkät 

Sätt en cirkel runt vald siffra och sedan förklara ditt svar. 

1. Hur var denna uppgift? 

Svår               1        2        3        4        5    Enkel 

Förklaring: 

 

2. Informationen i appen var tillräcklig 

Stämmer         1        2        3        4        5   Stämmer inte 

Förklaring: 

 

3. Detta är något jag skulle kunna tänka mig att använda 

Stämmer         1        2        3        4        5   Stämmer inte 

Förklaring: 
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Appendix C - Övertalningsenkäten 

 

Jag litar på innehållet i appen 

 

 

Jag tycker att det är för mycket information 

och knappar i appen 

 

Jag tycker att det är för lite information och 

knappar i appen                   

Länken till 1177 bidrar med ökad  

trovärdighet 

 

Förslagen på symtom kändes relevanta 

 

 

Informationen i appen är tydlig och enkel 

för mig 

 

Jag litar på hur systemet vägleder mig 

 

 

Jag kände att jag var medveten om vad som 

pågick när jag använde appen 

 

Systemets utformning och design tilltalar 

mig på ett positivt sätt 

 

Jag tycker att det var tydligt när jag skulle 

ringa 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5  
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Appendix D – Backlog med användarhistorier 

ID Prioritet 

1-3 

Användarhistoria 

 

Acceptanstest 

 

1 3 Som användare vill jag kunna 

trycka på de symtom jag känner 

när jag mår dåligt 

Givet att användaren befinner sig på 

förstasidan så ska knappar finnas för 

att ge sin symtombild till systemet 

när besvär upplevs 

2 3 Som användare vill jag inte 

behandlas med nitroglycerin om 

jag känner av symtomen: yrsel, 

kallsvettning eller svimning för 

att symtomen är tecken på lågt 

blodtryck, vilket kan förvärras 

av nitroglycerin 

Givet att användaren kryssar i något 

att följande symtom: yrsel, 

kallsvettning eller svimning så får 

användaren inte behandlas med 

nitroglycerin.  

3 2 Som användare vill jag kunna 

använda appen för att lära mig 

mer  

Givet att användaren mår bra så kan 

denne hoppa över att välja symtom 

när denne mår bra 

4 1 Som användare vill jag förstå 

appen så att jag inte göra något 

fel när jag använder den 

Givet att användaren mår bra och inte 

väljer några symtom på förstasidan så 

placeras användaren i 

informationsdelen där en presentation 

av appen är tillgänglig 

5 2 Som användare vill jag gå 

tillbaka till informationsdelen 

från presentation av appen när 

jag är klar 

Givet att användaren befinner sig i 

presentationen av systemet så ska 

denne kunna gå tillbaka till 

informationsdelen 

6 1 Som användare vill jag läsa mer 

om hjärtinfarkt när jag befinner 

mig i informationsdelen 

Givet att användaren befinner sig i 

informationsdelen så ska användaren 

kunna gå in på sidan ”om 

hjärtinfarkt” för att läsa  

7 1 Som användare vill jag kunna se 

hur många gånger jag använt 

mig av appen i en akutsituation 

för att kunna hålla koll på hur 

ofta jag drabbas 

Givet att användaren har använt 

appen i minst en akutsituation så ska 

information presenteras gällande 

start, avslut, antal nitroglycerin och 

total tid på sidan ”Din historik” 

8 1 Som användare vill jag kunna gå 

tillbaka till förstasidan när jag 

känner mig klar 

Givet att användaren befinner sig i 

informationsdelen så ska en tydlig 

knapp finnas för att komma tillbaka 

till förstasidan 

9 2 Som användare vill jag få rätt 

behandling passande mina 

symtom när jag känner besvär 

Givet att användaren kryssar i något 

symtom (förutom yrsel, svimning och 

kallsvettning) så finns ytterligare 

åtgärder för att anpassa behandling 

10 2 Som användare vill jag kunna 

svara på om jag haft hjärtinfarkt 

tidigare eller inte när jag kryssat 

i symtom 

Givet att användaren har kryssat i 

symtom så ska frågan ställas om 

användaren har haft hjärtinfarkt 

tidigare 
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11 3 Som användare vill jag komma 

till akutsidan när jag svarar att 

jag inte haft hjärtinfarkt tidigare 

Givet att användaren svarar att den 

inte haft hjärtinfarkt tidigare så 

placeras denne i akutsidan för att 

kunna ringa 112 

12 2 Som användare vill jag 

behandlas med nitroglycerin då 

jag haft hjärtinfarkt tidigare 

Givet att användaren svarar att den 

haft hjärtinfarkt tidigare så placeras 

denne i nästa steg av 

återfallsprocessen som är en fråga om 

nitroglycerins tillgänglighet 

13 3 Som användare vill jag komma 

till akutsidan när jag svarar att 

jag inte har nitroglycerin 

tillgängligt 

Givet att användaren svarar att den 

inte har nitroglycerin tillgängligt så 

placeras denne i akutsidan för att 

kunna ringa 112 

14 2 Som användare vill jag 

behandlas med nitroglycerin då 

jag har det tillgängligt 

Givet att användaren svarar att den 

har nitroglycerin tillgängligt så 

placeras denne i 

behandlingsprocessen för återfall 

15 3 Som användare vill jag veta när 

jag ska ta mina 

nitroglycerindoser när jag 

befinner mig i 

behandlingsprocessen 

Givet att användaren befinner sig i 

behandlingsprocessen så ska 

användaren ha visuellt stöd om att ta 

sin nitroglycerindos var 5e 

minuttotalt 3 doser 

16 3 Som användare vill jag veta när 

jag ska ta mina 

nitroglycerindoser även när jag 

är ouppmärksam 

Givet att användaren befinner sig i 

behandlingsprocessen så ska 

användaren få ett alarm var 5e minut 

för att påvisa att det är dags för nästa 

dos 

17 1 Som användare vill jag kunna 

avbryta behandlingsprocessen 

för att mina symtom har avtagit 

Givet att användaren befinner sig i 

behandlingsprocessen (och hela 

återfallsprocessen) så ska denne 

kunna gå tillbaka till förstasidan 

18 3 Som användare vill jag kunna 

avbryta behandlingsprocessen då 

mina besvär blivit värre 

Givet att användaren befinner sig i 

behandlingsprocessen så ska en 

knapp finnas tillgänglig där 

användaren kan gå direkt till 

akutsidan ifall besvären blir värre 

19 3 Som användare vill jag snabbt 

och enkelt kunna ringa till 112  

Givet att användaren befinner sig på 

akutsidan så ska en ring-knapp kunna 

användas för direktkoppling till 112 

20 2 Som användare vill jag veta var 

jag befinner mig när jag ska 

ringa 112 

Givet att användaren befinner sig på 

akutsidan så presenteras information 

gällande användarens position 

21 2 Som användare vill jag kunna 

avsluta behandlingsprocessen 

beroende på hur jag mår 

Givet att användaren har avslutat 

behandlingsprocessen och inte 

känner några besvär så ska 

användaren kunna välja mellan 

knapparna ”Besvär kvarstår” och 

”Besvären är borta” 
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22 3 Som användare vill jag komma 

till akutsidan om jag trycker på 

”Besvär kvarstår” 

Givet att användaren trycker på 

”Besvär kvarstår” så placeras denne i 

akutsidan 

23 2 Som användare vill avsluta 

återfallsprocessen när jag inte 

känner några besvär längre 

Givet att användaren trycker på 

”Besvären är borta” så kommer 

användaren till upplysningssidan där 

information presenteras för hur denne 

bör agera trots att besvären är borta 

24 2 Som användare vill jag veta hur 

jag ska agera när jag ringer 112  

Givet att användaren befinner sig i 

akutsidan så ska information 

presenteras hur denne ska agera 

25 1 Som användare vill jag kunna 

aktivera/stänga av speakerrösten 

i systemet 

Givet att användaren befinner sig i 

systemet så ska en knapp finnas för 

att kunna stänga av och sätta på 

speakerrösten 

26 2 Som användare vill jag inte 

avbryta återfallsprocessen 

genom att trycka på fel knapp 

Givet att användaren trycker på hem-

knappen i återfallsprocessen så ska 

ett varningsmeddelande presenteras 

som ska fråga om användaren 

verkligen vill avsluta processen 

27 3 Som användare vill jag kunna 

kryssa i de symtom jag känner 

och få visuell feedback av vilka 

jag har kryssat i 

Givet att användaren kryssar i ett 

eller flera symtom så ska det synas i 

gränssnittet vilka som är ikryssade 

28 3 Som användare vill jag att 

klockan i behandlingsprocessen 

ska fortsätta gå när jag går ut 

systemet 

Givet att användaren går ur 

mobilapplikationen så ska klockan 

fortsätta gå och inte stanna upp 

29 2 Som användare vill jag att 

varningsmeddelandet ska spelas 

upp när det är dags att ta en ny 

nitroglycerindos även om jag 

inte är inne i appen 

Givet att användaren inte befinner sig 

i systemet så ska ett 

varningsmeddelande spelas upp när 

det är dags att ta en ny dos 

nitroglycerin 

30 3 Som användare vill jag inte att 

skärmen ska slockna när jag 

använder systemet 

Givet att användaren är inne i 

systemet så ska skärmen inte kunna 

bli svart och stängas av 

31 1 Som användare vill jag att 

gränssnittet ska vara enkelt att 

läsa av 

Givet att användaren använder 

systemet för planerat syfte så ska 

design vara tydlig och strukturerad  

32 2 Som användare vill jag att 

systemet ska kännas pålitligt när 

jag använder det 

Givet att användaren tar till sig 

informationen och designen så ska 

systemet fungera pålitligt 

33 2 Som användare vill jag att 

systemet kopplar behandling till 

närstående och anhöriga 

Givet att användaren behandlas 

genom systemet så ska koppling 

göras till närstående och anhöriga 
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34 1 Som användare vill jag att 

systemet ska ses som en expertis 

när jag använder det 

Givet att användaren använder 

systemet så ska informationen 

förhållas och presenteras utefter 

expertis 

35 3 Som användare vill jag att 

systemet ska vara enkelt att 

använda 

Givet att användaren befinner sig i en 

akutsituation så ska uppgifter 

reduceras till en enkel nivå att 

hantera dom  

36 1 Som användare vill jag inte att 

systemet stör mig under 

utförandet av en uppgift 

Givet att användaren agerar i 

systemet så ska ingen störning eller 

något avbrott ske  

37 2 Som användare vill jag att 

systemet övervakar hur 

behandlingsprocessen går till 

Givet att användaren befinner sig i 

behandlingsprocessen så ska 

systemet övervaka tidsprestationen 

av processen 

38 2 Som användare vill jag att 

systemet ska påminna mig om 

att ta nitroglycerin när det är 

dags 

Givet att användaren befinner sig i 

behandlingsprocessen så ska 

påminnelser skickas om när 

användaren ska ta nitroglycerindoser 

 


