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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att med hjälp av en design science-approach utveckla 
kunskap kring design av gränssnitt inom vården. Detta görs genom ett case där mockups 
skapas för läkare som behandlar Parkinsons sjukdom. Genom tre design science research 
(DSR) iterationer har prototyper utvecklats och utvärderats. Två proxyanvändare har använts 
som testanvändare under utvecklingsprocessen. Deras önskemål och förslag har legat till 
grund för processen vid producering av grafer som visar patientdata. Varje DSR-iteration 
baserades på den föregående, och utifrån de mockups som utvecklades under den tredje och 
sista iterationen skapades en enkät. Enkätens syfte var att ge riktiga slutanvändare en chans 
att utvärdera den framtagna prototypen. Slutanvändarna var två läkare som båda arbetar med 
Parkinsons sjukdom. Enkäten visar på att datan som efterfrågats av proxyanvändare inte 
nödvändigtvis varit den datarepresentation slutanvändaren vill ha. Vidare visar resultatet på 
att studiens begränsade insikt om vården har hindrat aspekter för datapresentation sett till 
exempelvis medicinrelaterade faktorer. Diskussionen tar upp hur det är möjligt att genom 
användandet av konsistent design och ikoner, presentera komplex data i en vårdapplikation 
på ett sätt som gör det lättförståeligt. Vidare diskuterar studien huruvida sättet data visuellt 
presenteras för en användare faktiskt bör vara startpunkten för design av gränssnitt inom 
vården. Det är i dagsläget för tidigt för att dra slutsatser kring hur gränssnitten bör se ut. Fler 
iterationer krävs för att säkerställa detta. 
 
 
 
 
  
Nyckelord: Design science, Internet of Things, Disease management, Parkinson’s disease, 
Parkinsons, Information visualization, Prototype evaluation, Mock up. 
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Begreppslista 
Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign innebär att användarupplevelser som skapas förbättrar och förstärker hur 
människor arbetar och kommunicerar (Preece, Rogers & Sharp, 2015) 
  
E-hälsa 
E-hälsa eller eHealth är en term som refererar till teknologi i samverkan med en persons 
hälsa. Det berör exempelvis teknologi som redskap eller stöd inom sjukvård (Oh, Rizo, Enkin 
& Jadad, 2005). 
  
User-centered design 
User-centered design (UCD) är ett ramverk innehållande processer som fokuserar på att 
användaren ska vara i centrum för designen (Saffer, 2009). 
  
Use case 
Use cases är en typ av modell som används ofta för att ta fram och dokumentera krav (Arlow 
& Neustadt, 2005). 
  
Proxy 
En person som har auktoritet att uttrycka sig och/eller agera som ersättare för en annan 
person (“Proxy”, 2018). I detta fall kommer personer från EMPARK-projektet att agera 
proxies för yrkesverksamma inom vården 
 
Mockups 
Mockups är en modell som används för att lära sig, lära ut, eller testa funktioner (“Mockups”, 
2019). I denna uppsats är mockups bilder på förslag till hur gränssnittet kan se ut.  
 
Designprocess 
En designprocess i denna studie innebär den samling av modeller och ramverk som använts, 
och arbetats med under framtagandet av mockupsen. 
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1. Introduktion 
 

I detta avsnitt berörs den bakgrund och den kontext som gett upphov till det syfte som 
uppsatsen vilar på. Kapitlet tar även upp den frågeställning som formulerats utifrån 
bakgrunden och syftet. 

 

1.1 Bakgrund 
Det område som denna uppsats ämnar att undersöka är interaktionsdesign inom E-hälsa. E-
hälsa definieras i denna studie som en digital plattform där det är möjligt att samla patientdata 
för att på så sätt förbättra vården (Socialstyrelsen, 2018). Interaktionsdesign innebär enligt 
Preece, Rogers och Sharp (2015) att användarupplevelser som skapas förbättrar, samt 
förstärker sättet människor arbetar och kommunicerar på. För att dessa upplevelser ska vara 
bra ska de vara osynliga. I detta sammanhang definieras begreppet osynligt i enlighet med 
vad Weiser (1994) skriver om att det är någonting inte ska inkräkta på medvetandet. 
Användaren av ett IT-system ska med andra ord fokusera på uppgiften som systemet är ämnat 
att utföra, utan att tänka på verktyget som används. 
  
Preece et al. (2015) skriver även om hur det är praktiskt möjligt att gå tillväga för att utforma 
user experience (UX) genom användandet av interaktionsdesign. Interaktionsdesign 
förespråkar användandet av olika metoder och tekniker för att ta fram design. UX är en 
central del av interaktionsdesign och kan beskrivas som hur en produkt används av 
människor och hur produkten beter sig (Preece et al., 2015). Användaren såväl som 
systemutvecklingen som process är centralt i detta sammanhang. Det finns sedan tidigare 
forskning kring vikten av att ha användare inblandade i systemutvecklingen. Bland annat 
menar Gelderman (1998) att tillfredsställelsen hos användaren är en av huvudfaktorerna att ta 
i beaktande vid ett framgångsrikt utvecklande av informationssystem. Även enligt Lin & 
Shao (1999) finns det en koppling mellan användardeltagande och ett framgångsrikt system. 
De förklarar att användarens deltagande, attityd och medverkan bildar ett cirkulärt 
förhållande. Med det menas att användarnas deltagande i utvecklingsprocessen förbättrar 
deras attityd mot det färdiga systemet. Det förstärker även vikten och relevansen för systemet 
hos användaren (Lin & Shao, 1999). 

1.1.1 EMPARK 
“Remote monitoring of Parkinson's disease - Empowerment of patients and improved 
treatment using ICT-based tools” (EMPARK) är det projekt som är föremål för denna 
uppsats. Det är även av EMPARK som studien görs på beställning av, samt i samarbete med. 
EMPARK är en flerårig studie, såväl som ett samarbete mellan flertalet svenska universitet. 
Projektet ifråga undersöker hur skräddarsydd behandling av patienter med Parkinsons 
sjukdom kan ske med hjälp av en mobilapplikation (Örebro Universitet, 2017). Projektet har 
tidigare tagit fram ett gränssnitt som mäter patienters motorik, sömn, matintag i jämförelse 
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med intag av medicin, motion samt huruvida patienter följer den medicindosering de fått 
tilldelat. Systemet är i dagsläget Internet-of-Things-baserat (IoT). Datauppmätningar hos 
patienter sker genom en elektronisk doseringsapparat, en handledssensor, samt en sensor 
placerad på sängen. Applikationen har hittills endast funktioner för patienten. Den 
funktionalitet som ska införas i nästa steg är gränssnittet som läkare kommer att interagera 
med. I detta framtida gränssnitt ska det bland annat presenteras detaljerad data rörande de 
olika mätningar som görs, samt samband för en bättre överblick av patienternas värden 
(Memedi et al., 2018). 

1.1.2 Internet of Things (IoT) 
IoT i denna studie följer den beskrivning av konceptet som Whitmore, Agarwal och Xu 
(2014) ger. Författarna påvisar att vardagliga objekt kan utrustas med bland annat 
internetnätverk och bearbetningsförmågor. Resultatet av detta blir att objekten kan 
kommunicera med varandra och med andra enheter över internet. Morgan (2014) berättar om 
hur effekten av detta kan ses i det vardagliga livet. Exempelvis kan en bil notifiera 
mötesdeltagare om det är tung trafik på vägen och att föraren därför riskerar att bli sen, eller 
att en väckarklocka vid alarm säger åt kaffebryggaren att börja brygga kaffe. Tyagi, Agarwal 
och Maheshwari (2016) kontextualiserar begreppet genom att diskutera hur IoT inom vården 
skulle kunna nyttjas för att skapa ett molnbaserat system för patientdata. Ett sådant system 
skulle syfta till att ge patienter tillgång till sina journaler oavsett var de befinner sig, likt hur 
en privatperson hanterar sina bankuppgifter. 
  
I en artikel av Garzo et al. (2018) diskuterar författarna hur det är möjligt att använda 
rhythmic cueing för att underlätta för parkinsonpatienter som på grund av sin sjukdom har 
problem att gå. Rhythmic cueing hjälper i detta fall patienterna genom att de får höra en ton 
eller musik som är i takt med deras gångmönster. Detta sker med hjälp av två sensorer som 
sitter på benen, samt en mobilapplikation som tar emot datan. Applikationen anpassar sedan 
rytmen i musiken till gången. LeMoyne, Mastroianni, Cozza, Coroian och Grundfest (2010) 
diskuterar i sin studie användandet av en accelerometer i mobilapplikationer med syftet att 
undersöka parkinsonpatienter. Författarna undersöker huruvida iPhones egna accelerometer 
är kapabel nog att mäta data tillräckligt noggrant för att sedan skicka vidare datan via mail. 
Resultatet av författarnas studie har visat på att parkinsonpatienter allt oftare undersöks med 
hjälp av IoT-baserade system. Detta eftersom IoT gör det enkelt att utnyttja simpliciteten och 
användbarheten kring mobila applikationer. Det nämns även kort om potentialen att låta AI 
sköta diagnostiseringar och utskrivning av recept i framtiden genom att utnyttja framtida 
telefoners allt starkare processorer. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie har varit att, med hjälp av design science, utveckla kunskap kring 
design av gränssnitt inom vården. Denna kunskap ska sedan kunna föras vidare i samband 
med utveckling av framtida mockups till vårdapplikationer. Genom en anpassad och iterativ 
design science-process har mockups utvecklas, och sedan utvärderats av slutanvändare i form 
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av läkare. De mockups som skapats i studien illustrerar ett gränssnitt vilket presenterar data 
som samlats in från ett IoT-system. Systemet ifråga får i sin tur sin data från patienter som 
lider av Parkinsons sjukdom. Målet är att det färdiga gränssnittet ska förbättra läkares 
förmåga att kommunicera med sina patienter med hjälp av den data som presenteras i 
gränssnittet. 

1.3 Forskningsfråga 
Denna studie kommer besvara huvudfrågan: “Hur kan gränssnitt utvecklade för 
vårdapplikationer riktade mot läkare som behandlar Parkinsondrabbade patienter se ut?”. 
 
För att kunna utveckla och ta fram ett gränssnitt behöver en designprocess tillämpas. 
Processen som legat till grund för studien har huvudsakligen bestått av en user-centered 
design-modell (UCD) som är anpassad för design av IT-gränssnitt inom vården. Arbetet har 
involverat proxyanvändare som substitut för slutanvändare. Involvering av slutanvändare i 
form av läkare har skett i slutskedet av processen. Detta har skett med anledning av att läkare 
i många fall kan vara för upptagna för att agera slutanvändare under en fullständig och 
iterativt orienterad designprocess. 

1.4 Avgränsning 
I samförstånd med intressenter inom EMPARK-projektet har det skett en avgränsning 
gällande vilka personer som deltar i studien. De personer som deltagit och utvärderat de 
mockups som producerats är två personer från EMPARK-projektet. Vidare har studien 
ytterligare avgränsats till två läkare som behandlar parkinsonpatienter vid Sahlgrenska 
respektive Akademiska Sjukhuset. En av dessa läkare är uppdaterad kring systemet som 
utvecklas, den andra läkaren har i sin tur ej någon erfarenhet av systemet sedan tidigare.   
 
Ett av kraven som förmedlats från EMPARK är att mockups ska vara baserad på befintlig 
design hos det informationssystem som studien grundar sig på. Studien har därför aktivt 
avgränsat sig genom att funktionalitet ej lagts till i de mockups som producerats. 
Funktionalitet definieras i detta fallet som den data som presenteras för patienter i rådande 
system. I de mockups som riktar sig mot läkare presenteras dock ytterligare detaljer rörande 
samband som patientdatan består av.  
 
Vidare är det viktigt att poängtera att detta projekt huvudsakligen syftar till att ta fram 
prototyper som i framtiden kan ligga till grund för ett fungerande användargränssnitt. Med 
anledning av detta har en tydlig avgränsning gentemot den tekniska biten av ett 
utvecklingsarbete skett. Ingen kodning eller utveckling förekommer i detta arbete. 
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2. Teori 
 

Nedan presenteras ramverk och processer som används som grund till denna uppsats. 
Därefter presenteras tidigare forskning som gjorts inom de områden som arbetet i uppsatsen 
berör.

 

2.1 Ramverk & processer 

2.1.1 User-Centered Design 
När det gäller interaktionsdesign finns det flertalet ramverk som kan användas och ligga till 
grund för skapandet av ett gränssnitt. Saffer (2009) menar på att det finns fyra olika ramverk 
eller tillvägagångssätt när det kommer till att tackla projekt inom interaktionsdesign, varav 
UCD är ett av dem. Ramverket innebär att användaren bör stå i centrum (Saffer, 2009). 
Vidare menar han att på att de som kommer använda en produkt eller system är dem som är 
medvetna om sina mål, preferenser och behov. Därefter är det designerns arbete att ta fram 
och skapa lösningen på dessa. Även Ezgi (2010) samt Norman och Draper (1986) menar att 
systemet ska tjäna användaren och att det är användarnas behov som bör dominera 
designbesluten. Deltagandet av faktiska slutanvändare eftersträvas under varje del av 
designprocessen för att det inte ska finnas någon risk att designern utvecklar utifrån sitt egna 
perspektiv (Saffer, 2009). Slutmål är av stor vikt i UCD-ramverket. Utvecklare och designers 
ska sätta användarens vilja i första rummet. UCD-projekt går därmed ut på att användardata 
blir den bestämmande faktorn när designbeslut tas (Saffer, 2009). 
  
Harte et al. (2017) har i en studie analyserat och utvärderat metodologin bakom UCD. 
Författarna konkretiserar denna designprocess genom att bryta ner stegen bakom designen av 
ett e-hälsosystem där användare varit en aktiv del av arbetet. Enligt studien har 
designprocessen inledningsvis formulerat nio krav som ligger till grund för designprocessen. 
Utifrån dessa krav har sedermera en iterativ designprocess utformats där arbetet delats upp i 
tre faser. Metodologin som legat till grund för respektive faser är som följer: 
 

- Fas 1: Etablering av användarkontext samt krav på systemet. 
- Fas 2: Expertutvärdering och inspektion.  
- Fas 3: Användartester med slutanvändare. 

 
I studien som Harte et al. (2017) beskriver användes mockups under den första fasen för att 
etablera grundläggande krav och direktiv för systemet. Utifrån den feedback som mottogs hos 
dessa har designen i fas två förfinats och utvärderats genom kognitiva genomgångar av 
systemet hos expertanvändare. Mockupsen som producerats i den föregående fasen har 
därefter utvärderats återigen. Slutligen användes det utvärderade resultatet i fas två i den 
tredje och avslutande fasen. Här har resultatet igen utvärderats. Detta har skett genom 
användandet “classical user testing” för att mäta användbarheten hos systemet utifrån 
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slutanvändare. Därmed har studien haft möjligheten att justera prototyper och mockups en 
sista gång (Harte et al., 2017). 
  
Vidare skriver Harte et al. (2017) om hur designprocessen inom user-centered design till 
naturen är att betrakta som iterativ. Detta beror på att de steg, faser och processer som målas 
upp inom ramverkets struktur arbetar cirkulärt med hjälp av utvärderingar. Eftersom det 
dessutom är möjligt att gå tillbaka i faserna för att göra om steg blir detta ett arbetssätt som 
tillåter hanteringen av nya krav och situationer som kan uppkomma under arbetets gång. 

2.1.2 Use Case Modeling 
Use case modeling härstammar från UML (Unified Modeling Language), ett 
modelleringsspråk som hjälper till att specificera och visualisera modeller av ett system 
(Object Management Group, 2015). Use case-modeller används ofta för att ta fram och 
dokumentera krav likt vad som kallas för det traditionella sättet med funktionella och icke-
funktionella krav. Inom use case modeling arbetas det utifrån en framtagen systemgräns där 
det demonstreras hur olika användare ska använda systemet (Arlow & Neustadt, 2005). 
  
En use case-modell består av fyra delar: en systemgräns, aktörer, use cases, och relationer. 
Systemgränsen måste tydligt definiera vad som är del av systemet och vad som inte är det. 
Gränsen är definierad av den eller det som använder systemet. Denna systemanvändare kallas 
för aktör och kan vara en kund eller en tredjepartstjänst som utnyttjar systemet som 
modelleras. Aktören är alltid ritad externt från systemgränsen. Ett use case beskriver vad 
användaren vill att systemet ska göra och är alltid modellerat utifrån användarens perspektiv. 
Sist är relationer som beskriver förhållandet mellan aktörer och use cases. Dessa visar hur 
aktören interagerar och kommunicerar med systemet (Arlow & Neustadt, 2005). 
  
För att hantera kraven som use cases bygger på kan en Requirements Traceability Matrix 
skapas (se tabell 1). Detta är en tabell där ena axeln listar kraven (R) i numrerad form och den 
andra listar use cases (UC), även dessa i numrerad form. Därefter markeras de celler där ett 
krav matchar sitt use case. På så sätt är det möjligt att se om ett use case har missat att skapats 
för någon aktivitet genom att ett kryss då saknas för kravet (Arlow & Neustadt, 2005). 
 

 

 

Use cases 

 UC1 UC2 UC3 UC4 

R1 X    

R2  X X  

R3   X  

R
eq

ui
re

m
en

ts
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R4    X 

R5 X    

 
Tabell 1. Ett exempel på en Requirements Traceability Matrix (Arlow & Neustadt, 2005). 

2.1.3 Design Science 
Wieringa (2014) skriver att design science är att betrakta som ett ramverk för hur det är 
möjligt att designa och undersöka olika typer av artefakter utifrån en kontext. Syftet med 
detta är i förlängningen att undersöka hur dessa artefakter löser och därmed förbättrar 
exempelvis ett problem i en specifik kontext. 

 
Figur 1. Komponenter som artefakter och kontexter kan innehålla (Wieringa, 2014) 
 
I figur 1 illustreras samspelet mellan en artefakt och en kontext. Det högra fältet innehåller 
exempel på de olika aspekter som utgör en kontext och här är det även möjligt att se vad som 
faktiskt kan designas till en artefakt. De aspekter som ligger i kontexten kan inte designas till 
artefakter av något slag men däremot hjälper de till att forma artefakten. Det går exempelvis 
inte att utforma en artefakt av mål, budgetar och människor inom design science. Däremot är 
det möjligt att föreställa sig en situation där aspekter inom kontexten stödjer utformandet av 
hur en artefakt designas. Detta innebär även att varken kontexten eller artefakten kan lösa 
problemet själva utan det är interaktionen mellan de båda som löser problemet som 
formulerats (Wieringa, 2014). 
  
Wieringa (2014) skriver att en central del av design science är det problem som en artefakt 
ska lösa. Vidare delar författaren in problem inom design science i två kategorier. Dessa är 
knowledge questions och design problems. Dessa två kategorier verkar tillsammans och 
iterativt för att besvara varandra. I figur 2 är det möjligt att se hur dessa kategorier cirkulärt 
interagerar med varandra. Beroende på hur problematiken ser ut kan knowledge questions 
motivera svaret på ett designproblem, och det är även möjligt för ett designproblem att 
motivera svaret på en knowledge question. 
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Enligt Wieringa (2014) har ett designproblem som regel många olika lösningar. För att ett 
problem ska besvaras kräver det att något i den verkliga världen förändras. Ett designproblem 
kan exempelvis vara att ett användbarhetstest eller en valideringsmetod för molntjänster ska 
designas. Dessa problem är på ett eller annat sätt förankrade i verkligheten och kan designas 
med hjälp av artefakter. Konsekvensen av detta blir enligt författaren att det finns många 
alternativ att ta för en eventuell lösning. 
  
Knowledge questions har vanligtvis endast ett svar eftersom de inte ställer krav på någon 
förändring i världen. Istället behandlar de världen utifrån hur den ser ut i dagsläget och 
konsekvenserna av detta blir att svaret kan vara mer eller mindre sanningsenligt hos en 
knowledge question. Däremot ska svaret, oavsett hur det lyder, vara “sant” och inte utgå från 
exempelvis stakeholders intressen (Wieringa, 2014). 
 

 
Figur 2. Sambandet mellan design problems och knowledge questions  (Wieringa, R. 2014) 
 
Hevner (2007) bryter ner design science, dess process samt dess kringliggande komponenter i 
tre områden. Dessa områden är environment, knowledge base och design science research 
(figur 3) vilket är det fält som ligger mellan de två förstnämnda och binder samman samtliga 
tre faktorer. Dessa tre områden verkar iterativt i cykler tillsammans för att bygga upp 
processen bakom design science (Hevner, 2007). 

 
 
Figur 3. Ramverket för design Science med tillhörande cykler enligt Hevner (2007). 
 
Inom environment ryms processens application domain (Hevner, 2007) och här existerar 
kontexten utifrån vilket problemet som ligger till grund för design science studien. Vidare 
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skriver författaren att design science motiveras av strävan efter att förbättra environment med 
hjälp av systemutvecklingsartefakter. Hevner (2007) beskriver även hur design science 
processer inleds med att ett problem identifieras i environment kontexten. Det som sedan 
binder samman environment med design science är relevance cycle och det är denna cykel 
som initierar design science processen. Inom cykeln definieras problemet eller möjligheten 
som uppstått i environment-kontexten. I detta samband formuleras även de acceptanskriterier 
som finns för den artefakt som utvärderas eller skapas i processen och hur dess effektivitet 
egentligen kan mätas. Acceptanskriterier definieras i detta fall av vilka kriterier en artefakt 
ska uppfylla för att anses lösa ett formulerat problem. Design science skickar tillbaka 
artefakter för utvärdering mot environment och dess kontext. Utifrån detta är tanken att det 
ska vara möjligt att avgöra huruvida fler iterationer behövs inom relevance cycle för att 
därigenom ta fram en väl fungerande artefakt som löser grundproblemet (Hevner, 2007). 
  
Hevner (2007) talar även i sin artikel om hur det på andra sidan spektrumet i modellen för 
design science finns ett knowledge base-fält som är kopplat till design science. Dessa binds 
samman av rigor cycle. Inom knowledge base ryms tidigare vetenskapliga metoder, 
erfarenheter såväl som meta-artefakter. Hevner (2007) skriver att komponenter härifrån lyfts 
in i design science-forskning. Genom att iterera och utvärdera inom ramen för rigor cycle 
försäkrar sig forskaren om att den design science som utförs är innovativ och relevant utifrån 
materialet som tillhandahålles genom knowledge base. De meta-artefakter och erfarenheter 
som sedermera erhålles inom design science-forskning och valideras inom relevance-cykeln 
kan i förlängningen läggas till i knowledge base för att användas inom framtida forskning 
(Hevner, 2007). 
  
Slutligen skriver Hevner (2007) om hur det inom själva processen för design science finns en 
separat cykel, design cycle. Han skriver att detta är det viktigaste steget i processen eftersom 
det är här de komponenter som valts ut i knowledge base kombineras med den kontext som 
utgör environment. Inom design cycle itereras och utvärderas komponenterna flera gånger för 
att på så sätt producera, vidareutveckla samt kvalitetssäkra systemutvecklingsartefakter. 
Produkterna av design cycle går därefter tillbaka ut i environment samt knowledge base 
(Hevner, 2007). 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Forskning inom vården med hjälp av IoT-system 
Tyagi et al. (2016) undersöker hur det är möjligt att skapa ett IoT-baserat datormoln för 
vården. Möjligheterna med IoT är stora då det möjliggör kommunikation mellan olika IT-
baserade enheter och maskiner, patienter och läkare, samt sensorer och mobiler. I dagsläget 
sker ofta misstag som leder till missdiagnostisering eller felaktig medicinering. Detta kan 
exempelvis ske eftersom användare av system inte har tillgång till en patients journal eller om 
en patient är allergisk mot en viss medicin. Tyagi et al. (2016) argumenterar därför för att en 
automatisering inom vården skulle bidra till en minskning av dessa felaktigheter då det bidrar 
till en eliminering av mänskliga misstag. 
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Dagens patienter kan mer om sina sjukdomar och är villiga att lägga ner tid och resurser för 
att hitta sina bästa alternativ. Detta kräver enligt Tyagi et al. (2016) att patienter erbjuds 
större tillgång till sina journaler. Tyagi et al. (2016) ger förslag på ett ramverk för hur ett 
sådant system kan se ut. En patient bär en form av sensor som samlar data kring sömn och 
fysisk aktivitet och kan exempelvis vara insydd i kläder eller inbyggd i smycke. Sensorn 
samlar på sig data som skickas vidare till användaren, vilken i sin tur kan skicka vidare till 
läkare. Datan laddas upp till en patients medicinska e-profil som patienten har åtkomst till 
oavsett plats. Även läkare kan få tillgång till journalerna ifall det skulle krävas. Tyagi et al. 
(2016) menar att detta underlättar för patienten blir sjuk utomlands eller om en ny läkare 
behöver se över allergier mot en viss medicin.  

2.2.2 Forskning kring parkinsonpatienter med hjälp av IoT-system 
LeMoyne et al. (2010) skriver i sin artikel om möjligheterna kring att använda en iPhone som 
en trådlös accelerometer för att mäta darrningar hos parkinsonpatienter. De redogör för två 
tidigare accelerometersystem som har utvecklats för att mäta darrningar, G-Link Wireless 
Accelerometer Node samt Kinesia. Båda systemen arbetar med att uppskatta darrningar hos 
patienter och överför sedan mätningarna trådlöst till en dator. En nackdel som påpekades med 
Kinesia var att 45% av testanvändarna inte ville använda utrustningen offentligt. Med 
anledning av detta ansågs en iPhone vara ett bättre alternativ då det är en allmänt accepterad 
produkt som ansågs ha potential för att uppskatta darrningar. 
  
Under experimentet användes en deltagare med Parkinsons och en utan. Syftet med detta var 
att se kontrasterna mellan de två deltagarna. För experimentet behövde deltagaren ha på sig 
en handske där telefonen sitter fast på baksidan. På underarmen skulle en dyna finnas som 
skulle hindra att handen nuddade bordet då deltagaren behövde sitta ner. Därefter aktiverades 
accelerometern i tio sekunder, och denna process repeteras ytterligare tio gånger (LeMoyne et 
al., 2010). 
  
Resultaten visade en skillnad mellan de två deltagarna, speciellt i genomsnittet för 
accelerationstiden (LeMoyne et al., 2010). De nämner att iPhone bör testas som verktyg 
under en längre period för att säkerställa att den verkligen är kapabel till att användas som ett 
substitut för mätningar. Datan i experimentet uppmättes i Pittsburgh, för att sedermera 
skickas trådlöst för processering i Los Angeles, vilket är på andra sidan landet. Med tanke på 
att smarta telefoner blir bättre och snabbare med tiden har applicering av machine learning 
för att utföra diagnoser och utskrivning av recept även funnits med i åtanke i designen 
(LeMoyne et al, 2010). 

2.2.3 Forskning inom e-hälsa med hjälp av proxyanvändare 
Sjölinder, Scandurra, Avatare Nue och Kolkowska (2017) skriver om hur det är möjligt att 
genom användandet av proxies designa IT-system riktade mot äldre. Bakgrunden till studien 
är att äldre människor ofta kan ha svårt att delta i användartester med anledning av 



  

15 

exempelvis åldersrelaterade kognitiva nedsättningar. Detta leder till att alternativa lösningar 
behöver tas för att få aktiv användarfeedback i designprocessen. 
  
Studien använde sig därför av proxyanvändare som står slutanvändarna och deras behov nära. 
I detta fall var proxyanvändarna äldrevårdare vilka får betraktas ha särskilda kunskaper kring 
äldre människors behov. Tidigare studier inom området för användande av proxies inom 
vården har påvisat att de svar som proxies ger kan stå i linje såväl som skilja sig markant 
gentemot slutanvändarna. Exempelvis har tidigare studier visat att proxies inom vården 
tenderar att överskatta behovet av vård hos patienter. Vidare visar tidigare studier gjorda på 
proxies inom äldrevården att en mer exakt representation hos en proxy kan uppnås genom att 
den har en nära relation till patienter som den representerar och därigenom enklare kan förstå 
slutanvändarens behov och problem (Sjölinder et al., 2017). 
  
Sjölinder et al. (2017) skriver också en annan studie som installerade sensorer hos äldre 
patienter för att mäta rehabilitering efter att de drabbats av stroke. Patienter såväl som vårdare 
fick i samband med detta fylla i hur de upplevde resultatet av de fysiska övningarna de 
utförde i rehabiliteringssyfte. Båda intressenterna fick dessutom ge feedback på hur systemet 
kunde förbättras. Vårdpersonalen som hanterade patienterna intervjuades även mer 
djupgående rörande sin uppfattning av systemet. Sjölinder et al. (2017) skriver att båda 
parterna i studien rapporterade liknande åsikter. Vårdarna hade dock möjligheten att komma 
med djupare insikter kring systemet och resultatet av mätningarna med anledning av sin 
utbildning och position som experter inom området. 
  
Boyd-Graber et al. (2006) redogör hur de arbetat tillsammans med proxyanvändare för att 
utveckla ett hybridsystem, vilket både används portabelt och stationärt. Systemet ska hjälpa 
personer med sjukdomen afasi, en störning som innebär att den drabbade har svårigheter med 
tal, språk och skrift (Boyd-Graber et al., 2006). 
  
Boyd-Graber et al. (2006) diskuterar hur människor med afasi kan använda system som 
underlättar kommunikationen genom att utnyttja representationer av objekt i form av bilder 
för kommunikation. Med bilderna kommer även objektet beskrivet med uttal och stavning. 
Ett exempel på system som ofta används är Lingraphica, ett stationärt system. Boyd-Graber 
et al. (2006) försöker utveckla ESI Planner II, ett portabelt system som utnyttjar Lingraphica. 
Med detta ska fraser, påminnelser och liknande flyttas över från Lingraphica till ESI Planner 
II. Tre patologer inom tal och språk användes som proxies med anledningen av att de var 
experter inom afasi och för att de dessutom ofta använde Lingraphica. 
  
Boyd-Graber et al. (2006) fick efter utvärderingar veta att få lärde sig att kommunicera 
flytande med Lingraphica. Istället valde forskarna då att utveckla LgLite för att minska 
komplexiteten och även kunde innehålla fler funktioner än tidigare system. Vid den slutliga 
utvärderingen av LgLite och ESI Planner II användes sju personer med afasi. Boyd-Graber et 
al. (2006) förklarar att problematiken som afasidrabbade stötte på med systemet skiljer sig 
mot de problem proxyanvändarna stötte på. Det var inte lätt för proxies att veta vilken typ av 
information som var av betydelse för projektet. Det fördelaktiga var att de kunde beskriva 
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behovet i vardagen hos personer med afasi medan de inte kunde visualisera problemet som 
slutanvändarna skulle ha under interaktion med systemet. 

2.2.4 Design av gränssnitt inom vården 
Garzo et al. (2018) diskuterar i sin studie hur ett system de utvecklar för patienter med 
Parkinsons ska förbättra patienternas gång och minska perioden för “låsning”, vilket är 
tillfällen då patienten av medicinska skäl inte kan röra sig. Garzo et al. (2018) berättar om hur 
det tidigare varit möjligt att använda rytmiska signaler för att träna upp motoriken hos 
patienter med rörelsesvårigheter. Tanken här är att använda något författarna kallar för 
”rhythmic cueing” för att ge patienterna ett hälsosamt rörelsemönster genom rytmen som 
spelas upp. Tekniken innebär att patienten lyssnar på rytmen eller musiken som spelas upp 
och försöker anpassa sin gång till rytmen. I deras system BeatHealth används två sensorer 
som sitter på benen för att mäta datan för patientens gång. En mobilapplikation används för 
att ta emot information från sensorerna och anpassar rytmen utifrån patientens gång. En 
molnplattform används också för att lagra data och relevant information som genereras av 
applikationen (Garzo et al., 2018). 
 
I studien beskriver Garzo et al. (2018) hur gränssnittet i de olika utvecklingsfaserna uppstått. 
Utvecklingen av designen började med pappersprototyper där alla kraven var med. På grund 
av prototypens komplexitetsnivå kunde nödvändiga ändringar inför framtida iterationer och 
faser göras i tidigt skede. Sådana ändringar kan innebära anpassning av språket till 
slutanvändarnas språk, ändring av layout för knappar, och förtydliganden av bilder (Garzo et 
al, 2018). 
 
Utvecklingen av det mobila gränssnittet skedde genom tre iterationer och utvärderingar. 
Slutanvändarna fick olika uppgifter för att ta sig genom applikationen och varje iteration 
korrigerade problem som uppstod under dessa tester. Olika flöden i applikationen 
förtydligades utifrån tidigare utvärderingar. För att ge användaren tydlig feedback användes 
cirkulära progress bars med färgkod (Garzo et al., 2018). Webbapplikationen utvärderades 
genom två iterationer i två olika delar, en del för slutanvändare och en del för 
sjukvårdspersonal. Den slutliga designen resulterade i fokus på att grafer och data genereras 
dynamiskt utefter behov. Webbsidan skulle även vara responsiv, vilket innebär att typsnitt 
och storlek på knappar ändras efter webbläsare och dator. Sjukvårdspersonalens webbsida 
innehöll grafer i färgkod för att enkelt ge överblick över datan (Garzo et al., 2018). 
 
Salman, Cheng och Patterson (2012) berättar i sin fallstudie om hur det i medicinska 
informationssystem för akuta sjukvårdsfall bör användas ikoner i gränssnittet för att minska 
komplexiteten av systemet. Om ikonerna är designade på ett sätt som alla användare kan 
förstå leder detta till en enkel interaktion med systemet och mindre risk för feltryck och mer 
effektiv datainmatning. Salman et al. (2012) berättar om hur ikoner används i många 
applikationer och kan kännas igen universellt i jämförelse med text. De menar också att 
slutanvändare föredrar gränssnitt med ikoner istället för ett textfokuserat gränssnitt. Ikoner 
kan dock vara otydliga vilket leder till att systemet blir ineffektivt.  
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För att skapa tydliga ikoner arbetar Salman et al. (2012) med att identifiera olika uppgifter 
som vårdpersonal utför under akuta fall. Detta resulterar en lista med 23 uppgifter uppdelade 
i fem kategorier. Därefter intervjuades 78 personer inom vården för att ta fram ikoner för 
uppgifterna. När ikonerna tagits fram skapades en enkät med ikonerna och tillhörande 
beskrivning till dessa för att säkerställa att varje ikon tolkades rätt. Två prototyper skapades 
efter enkäten för att låta vårdpersonal avgöra vilken layout de ansåg vara bäst. 
 
Salman et al. (2012) menar att designers behöver förstå användaruppgifter, kulturella kontext 
och interaktion mellan vårdpersonal och systemet för att kunna designa system som ska vara 
bättre än föregångarna. De förespråkar participatory design som involverade slutanvändarna i 
varje steg under designen. Detta ska ha lett till användare som är intresserade av resultatet 
och som tycker om att vara med under processen, men också till en bättre design som är 
lättanvänd för slutanvändaren. Salman et al. (2012) anser även att det är bra att involvera 
slutanvändarnas idéer för designen då de är kunniga inom det område som designen är gjord 
för.  
 
Horsky et. al (2012) diskuterar även dem i en separat studie om hur det inom vården är viktigt 
att den visuella designen hos en vårdapplikation har en genomgående design sett till 
exempelvis färgval på knappar, bilder på ikoner och popup-fönster. Författarna menar på att 
anledningen till detta är att en genomgående struktur på hur designen av applikationen ser ut 
leder till att det blir färre felaktiga navigationer utförda av användare. Vidare skriver Horsky 
et. al (2012) att undersökningar visar på att felaktig användning av vårdapplikationer till stor 
del leder till nedsatt kognitiv prestation av användaren ifråga. Kognitiv prestation definieras i 
detta fall av författarna som användarens förmåga att naturligt och effektivt navigera inom 
systemet för att leta sig fram till den funktionalitet som den är ute efter. En direkt följd av den 
nedsatta kognitiva användarprestation blir i förlängningen att det riskerar att uppstå fel i 
samband med inläsande såväl som utläsande av data från användarnas sida. Något som även 
riskerar att leda till att patienter hanteras på ett felaktigt sätt (Horsky et. al, 2012). 
 
Horsky et. al (2012) skriver även om hur många anställda inom vården ser det som högt 
värderat att enkelt kunna navigera genom gränssnitt med så få musklick som möjligt. Vidare 
diskuterar författarna att en annan problematik som kan uppstå  i många applikationer är att 
dem presenterar väldigt mycket data för användaren som denne ska ta hänsyn till. För att 
tillgodose de behov som användare inom vården därför har på ett IT-system är det därför 
enligt författarna viktigt att systemet delar in data i sektioner och kategorier inom samma 
fönster. På så sätt minskar nämligen stegen användaren behöver ta för att navigera fram till 
den data som efterfrågas samtidigt som informationen som presenteras hålls välorganiserad. 
På så sätt undviker systemet att uppfattas som rörigt av användaren (Horsky et. al, 2012). 

2.2.5 Design Science inom vården 
Hevner och Wickramasinghe (2018) förklarar att design science-forskningsmetoder inom 
vården varken är att betrakta som fullt utvecklad eller för den delen till fullo utforskad. Enligt 
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författarna har tidigare forskning inom området haft låg användaracceptans såväl som hög fail 
rate hos användare och intressenter verksamma i skarp arbetsmiljö. Nedan följer de 
problemområden författarna identifierar när design science tidigare applicerats på vården 
(Hevner & Wickramasinghe, 2018). 
 
● Flertalet olika stakeholders inom vården, per definition är den primära stakeholdern 

inom vården ofta patienterna, men även läkare, systemadministratörer, och annan 
sjukhuspersonal. Skattebetalare och samhället kan vara stakeholders såväl som 
användare av systemet. 

● Problem att definiera kvalitén på artefakter inom ramen för design science och vården 
är stor. Ofta är detta en direkt följd av att stakeholdergruppen är bred såväl som 
varierad vilket får till följd att även kraven blir breda. 

● Lagar och bestämmelser inom vården är många såväl som strikta. Denna del av 
kontexten formar alla designbeslut inom ramverket. 

● Introduktionen av ny teknologi i form av maskiner, såväl som nya arbetssätt inom 
vården är bra, men även problematiskt då det ställer högre krav på 
utvärderingsmomentet inom design science. 

● Det finns etiska faktorer vid utvärdering av lagar, processer och IT system inom 
vården. Med anledning av detta blir ett av huvudkraven på utvärderingarna inom 
ramen för design science att det stödjer en bra vård av människor. Resultatet för 
forskningen får med andra ord inte ge vika för faktorer som effektivitet och 
långvarighet. Det är alltid människoliv som ska stå i fokus. 

 
Hevner och Wickramasinghe (2018) presenterar sex steg som identifierats för att 
framgångsrikt genomföra en design science process inom vården. Resultatet av författarnas 
slutsatser presenteras i en matris (bilaga 6). Stegen i matrisen är följande: 
 
● Identifiering av problem och motivation i miljön 
● Definition av mål och lösning på problemet 
● Design och utveckling 
● Iterativ demonstration 
● Iterativ utvärdering av demonstration 
● Kommunikation av resultat 

 
Enligt Hevner och Wickramasinghe (2018) finns det två kriterier ett design science-projekt 
ska uppfylla, dels ska dess resultat vara innovativt, och dels ska det uppfylla ett syfte. 
Innovativ definieras av författarna som exempelvis en ny typ av metodologi eller teknologi. 
Syftet definieras utifrån förbättring och effektivisering av en befintlig kontext. 
  
I sin matris kontextualiserar Hevner och Wickramasinghe (2018) sina slutsatser i form av två 
fallstudier på framgångsrika design science-projekt inom vården. I den första studien, av 
författarna titulerad “Vignette A : Application for sensors” (bilaga 6) är den innovativa 
aspekten av projektet det faktum att det utnyttjar Terahertz teknologi, vilket är en typ av 
röntgenstrålning (Pawar, Sonawane, Erande & Derle, 2013), för att i detta fall mäta 



  

19 

glukosnivåer i patientens blod. Teknologin blir således det innovativa i projektet. Syftet blir i 
sin tur enligt Hevner och Wickramasinghe (2018) den medicinska mätningen av 
glukosnivåer. Detta eftersom den nya tekniken för mätningen av värden effektiviseras och 
förbättras. 
  
I det andra projektet som Hevner och Wickramasinghe (2018) bryter ned och titulerar som 
“Vignette B : Application for Calorie cruncher” (bilaga 6) är identisk med “Vignette A : 
Application for Sensors” sett till vilka steg som design science går igenom. Den innovativa 
aspekten av projektet är det faktum att Facebook används som en del av en applikation för 
viktnedgång (Hevner & Wickramasinghe, 2018).  
 

 
Figur 4: Illustration för hur design science kan appliceras mot vården enligt Hevner och 
Wickramasinghe (2018). 
 
I figur 4 illustrerar Hevner och Wickramasinghe (2018) design science research-ramverket 
utifrån den miljö som vården tillhandahåller. De menar att relevance cykeln präglas av vilka 
faktorer som måste uppnås för att lösa problemet eller möjligheten som uppstått i kontexten 
för vården. Inom rigor cykeln binds design science tillbaka mot tidigare kunskap och teknik 
inom vården. Stor vikt läggs här på att produkten av design science ska vara innovativ samt 
att det uppfyller ett syfte. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för studien utifrån design science. Inom 
environment-området har arbetet syftat till ta undersöka användarna och kraven. Inom  
knowledge base beskrivs hur processer tagits fram eller anpassats. Slutligen berörs design 
science research-processen där artefakter skapats och evaluerats. Avsnittet tar även upp 
metodkritik, samt hur uppsatsen hanterar etik. 

 

3.1 Val av metod och utförande 
Denna studie har genom utvecklande samt presentation av systemutvecklingsartefakter 
samlat information från representanter inom EMPARK-projektet. Informationen har berört 
hur det är möjligt att presentera patientdata för användare av ett system som hanterar data 
som berör parkinsonpatienter. Resultaten av dessa presentationer har mynnat ut i iterationer 
inom de design science-faser som Hevner (2007) beskrivit i sin modell (se figur 3). Han 
förklarar hur design science arbetar i två riktningar, knowledge base samt environment base. 
På knowledge base-sidan fungerar det som ett ramverk mot en kunskapsbas gällande hur det 
är möjligt att designa systemutvecklingsartefakter genom befintliga processer och ramverk. 
På environment base-sidan fungerar det som kunskapsbas rörande hur en specifik miljö kan 
ge upphov till behovet av en viss artefakt eller arbetssätt inom systemutveckling. 
Riktningarna möts sedan i design science research för utveckling och utvärdering av 
prototyper. Design science har valts då modellen specifikt är gjord för informationssystem 
(Hevner, 2007). Allt arbete som utförts under uppsatsen går att applicera på de olika faser i 
design science. Det står även i stark linje med hur design science vid vetenskapliga studier 
berör systemutvecklingsartefakter och systemutvecklingsprocesser (Hevner, 2007). En 
kvalitativ studie diskuterades som ett alternativ för denna uppsats. De strukturerade intervjuer 
som kan utföras genom en sådan metod kan också göras i knowledge base-fasen. Kvalitativa 
studier saknar dock den strukturerade utvecklingsfas som design science tillhandahåller. 

3.2 Environment utifrån design science 
För att inleda studien har en kravlista (bilaga 1) utformats. Denna kravlista har 
projektgruppen för EMPARK tidigare skapat genom diskussioner med läkare som behandlar 
Parkinsons sjukdom. Enligt Hevner (2007) inleds design science-processen med att ett 
problem samt en kontext definieras i environmentfasen (se figur 3). Då denna studie är 
baserad på, samt syftar till att bygga vidare på tidigare forskning inom EMPARK har 
enviroment-komponenter tillhandahållits av representanter från EMPARK-projektet ifråga. 

3.2.1 Definition av kontext 
Memedi et al. (2018) skriver att EMPARK syftar till att ge patienter större insikt i sin 
sjukdom för att därmed underlätta kommunikation mellan patienter och läkare. Genom denna 
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kommunikation ska läkare i framtiden ha enklare att medicinera och ge vård till enskilda 
parkinsonpatienter. Memedi (2014) menar på att det aktuella läget i vården är att 
parkinsonpatienter ofta använder sig av pappersbaserade dagböcker för att dokumentera sitt 
sjukdomsförlopp. Författaren lyfter att detta är problematiskt med anledning av att patienter 
kan glömma att dokumentera symptom och anfall. Något som resulterar i att det är svårt för 
läkare som hanterar patienterna att på ett effektivt sätt medicinera sina patienter. Anledningen 
till denna situation är att de sällan träffar patienterna och därför har svårt att veta vad som har 
hänt med patientens sjukdomstillstånd sedan senaste läkarbesöket. Vid de tillfällen som de 
träffas hanteras patienterna därför utifrån rådande vårdkontext där detaljerad loggning av 
patienternas dag till dag-tillstånd ej existerar. En lösning på det problem är därför införandet 
av ett IT-system för objektiv datamätning av patientvärden. (Memedi 2014). Hevner och 
Wickramasinghe (2018) diskuterar hur de faktorer som utgör en kontext är det som hjälper 
till att forma ett problem eller en möjlighet inom ramen för environment-fasen. De aspekter 
som Memedi (2014) beskriver inom vården, där läkarna förlitar sig på patienternas subjektiva 
observationer rörande sin sjukdom, är faktorer som bidrar till environment-delen av denna 
studie. 
  
De stakeholders och intressenter som identifierats i anslutning till kontexten är patienter samt 
det befintliga IoT-system som denna studie förhåller sig till. Det är dessa aspekter som 
huvudsakligen utgör detta projekts environment. Dessa faktorer har identifierats i enlighet 
med hur Hevner och Wickramasinghe (2018) definierar faktorerna “people” samt “Technical 
Systems” (se figur 4) inom design science betraktat utifrån ett vårdperspektiv. 

3.2.2 Definition av Problem 
Memedi et al. (2018) förklarar hur problemet som EMPARK syftar till att lösa är hur 
livskvalitén kan höjas för patienter genom användandet av det system som projektet varit 
delaktig i att utveckla. I dagsläget finns ett gränssnitt för patienter. Nästa steg i projektet är 
enligt författarna att läkarna behöver ett eget gränssnitt där de kan se mer detaljerad data 
rörande patienterna. I förlängningen innebär detta att det gränssnitt riktat mot läkare är det 
problem som identifierats samt definierats i environment (Memedi et al., 2018). Gränssnittet 
kommer i slutändan att presentera detaljerad patientdata, något som i förlängningen ska leda 
till att parkinsonpatienter erbjuds individbaserad och anpassad vård (Memedi 2014). 
  
De krav som ställs på ett gränssnitt riktat specifikt mot läkare är skilda från det som visas upp 
för patienterna vilket innebär att ett nytt gränssnitt behöver utvecklas. Detta resulterar i att när 
ett gränssnitt som av läkare bedöms som användbart har utvecklats är problemet som uppstått 
att betrakta som löst. Dessa faktorer står i linje med vad Wieringa (2014) skriver om när en 
lösning, eller ett acceptanskriterium, på ett problem i en kontext är nådd. Vilket är när de 
artefakter eller metodkomponenter som produceras under design science-processen slutligen 
anses lösa problemet som tidigare formulerats i environment (Wieringa, 2014). 



  

22 

3.3 Knowledge base 

3.3.1 Use Cases 
Knowledge base har inletts med en kort iteration för att identifiera faktorer som kan 
underlätta tolkning av kraven på systemet. Anledningen till detta är att det varit forskare inom 
EMPARK-projektet i samförstånd med läkarna som ursprungligen formulerat kravlistan. 
Kunskapen kring utformningen av kraven ligger därför främst hos forskarna bakom 
EMPARK och inte författarna. Arlow och Neustadt (2005) berättar om hur use cases är 
användbart för att få fram systemfunktionalitet och att detta i början används för att få fram 
de funktionella kraven, vilket även är hur Garzo et al. (2018) använder use cases i deras 
arbete. Denna process har dock behövts anpassas då kraven redan är satta. Ur ett praktiskt 
perspektiv används processen nu för att istället tolka kraven och därmed skapa en förståelse 
för systemets funktioner. Inledningsvis har de funktionella kraven i kravlistan (bilaga 1) 
identifierats, vilket som har lett till skapandet av en use case-modell (bilaga 3). För att 
strukturera och skapa översikt över kraven har dem förts in i en kravmatris (bilaga 5). 

3.3.2 User-Centered Design 
Det huvudsakliga ramverket som lyfts fram som grund för arbetet från knowledge base är ett 
UCD-ramverket av Harte et al. (2017). I enlighet med vad de skriver om de tre faser som 
identifierats genom användandet av user-centered design inom vården har denna studie lyft in 
samtliga tre faser i uppsatsens designprocess (se tabell 2). Arbetet har skett iterativt för att det 
ska vara cirkulärt med fokus på utvärdering. De aspekter som lyfts fram utifrån Harte et al. 
(2017) och deras definition av fas ett är etablering av användarkontext samt definition av krav 
genom utformandet av mockups. Anledningen till att dessa aspekter lyfts upp är för att user-
centered design enligt Saffer (2009) handlar om att låta användarna aktivt ta designbesluten. 
Det är med andra ord upp till utvecklare att tolka krav och kontext och se till att alla 
intressenter har en gemensam vision vilket är något som har skett i studiens samtliga 
iterationer. 
  
Studien har sedermera gått in i vad Harte et al. (2017) identifierar som fas två (se tabell 2). 
Författarna skriver att mockups här ska utvärderas av expertanvändare som ger slutlig 
feedback innan prototyper skickas ut mot slutanvändare. De proxies som funnits tillgängliga 
för studien utnyttjas här för att utvärdera de grafer och mockups som skapas. Denna process 
itereras tre gånger innan arbetet går vidare till nästa fas. 
  
I enlighet med vad Harte et al. (2017) diskuterar rörande fas tre har studien utvärderat de 
mockups som producerats i samarbete med proxies. Denna utvärdering har skett av 
slutanvändare, vilket i detta fall är läkare som behandlar Parkinsons sjukdom. Detta för att 
avgöra huruvida den arbetsmetod som legat till grund för de framtagna 
systemutvecklingsartefakterna är något som i framtiden kan vara en del av knowledge base 
inom design science. I tabell 2 beskrivs hur denna uppsats arbetat utifrån dessa faser. 
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UCD-fas Tillvägagångssätt 

Fas 1. Ta fram krav och kontext för det som 
ska produceras 

Harte et al. (2017) förklarar hur use cases 
kan användas för att alla deltagare i 
projektet ska ha en gemensam plattform där 
syftet med projektet kan förklaras. Use 
cases har i denna uppsats anpassats då 
kraven redan är satta men de följer ändå 
rekommendationer från Harte et al. (2017) 
om att visa upp det för någon form av 
representanter för systemet. 

Fas 2. Visa upp en testbar prototyp för 
expertanvändare med use case-modell och 
krav som referens. Problem som uppstår bör 
åtgärdas direkt och sedan testas igen. 

Möten med proxies har utnyttjats för att 
visa upp prototyper. Till nästa möte har de 
problem som uppstått åtgärdats. Skillnaden 
i processen jämfört med Harte et al. (2017) 
är att de förklarar hur en nästan färdig 
prototyp ska vara redo för utvärdering av 
slutanvändarna i fas tre. På grund av att 
uppsatsen endast pågår i tio veckor har 
beslutet tagits att första artefakten, alltså 
representation av data, blir det som 
slutanvändarna får utvärdera. 

Fas 3. Utvärderingar från slutanvändare En enkät med grafer som tagits fram 
tillsammans med proxies har skickats ut till 
läkare som behandlar Parkinsons sjukdom. 
Precis som i föregående fas ska problem 
som upptäcks i artefakten åtgärdas för att 
testas igen. Skillnaden är att denna 
utvärdering nu sker med stöd av 
slutanvändare. Här kommer processen att 
anpassas något då tidigare feedback 
huvudsakligen involverar proxies. De 
problem som uppstår kommer itereras 
tillsammans med proxies och sedan 
återigen testas med slutanvändare. Detta 
upprepas till det att acceptanskriterierna har 
nåtts (Harte et al., 2017). 

 
Tabell 2. En tabell över hur arbetet har skett i UCD-ramverkets faser. 



  

24 

3.3.3 Litteratursökning för tidigare forskning 
Löpande under iterationerna i knowledge base-fasen har litteratursökningar skett för att hitta 
artiklar som stödjer den ovan presenterade forskningen, samt för att hitta olika processer som 
i sin tur kan användas i designprocessen. Här presenteras vilka databaser sökningarna gjorts i, 
samt vilka fraser som använts för att hitta de artiklar och publikationer som använts. 
 
Val av databaser 
För att hitta de artiklar och publikationer som ligger till grund för denna uppsats har Google 
Scholar och Primo använts. Den databas som huvudsakligen har använts är Google Scholar. 
Anledningen till att Google Scholar används är för att författarna bakom uppsatsen har 
erfarenhet av plattformen från tidigare arbeten. Databasen innehåller ett brett urval av olika 
typer av publikationer där flertalet av dem berört ämnet som denna uppsats behandlar. Enligt 
Oates (2006) klassas publikationerna i Google Scholar som akademiska vilket gör dem till 
trovärdiga källor för detta arbete. Primo används med anledning av att den ger tillgång till 
artiklar och övriga publikationer via Örebro Universitetsbibliotek. Det primära syftet med 
användandet av denna databas har varit att testa samma sökord som skrivits in i Google 
Scholar mot en likvärdig databas för att avgöra om nya resultat uppstod. 
 
Sökord och sökresultat kring tidigare forskning och ramverk 
Oates (2006) rekommendationer har följts vid informationssökningen. En beskrivning av 
området som är av intresse att söka på har inledningsvis formulerats. Dessa fraser har 
sedermera använts som söktermer. Även riktlinjerna vad gäller att spara söktermer har följts 
då Oates (2006) menar att det hindrar användare från att göra samma sökningar flera gånger. 
Något som resulterar i att det är möjligt att avgöra vilka termer och ord som ej använts 
tidigare. De artiklar som använts har valts ut genom att texternas abstrakt inledningsvis lästes 
igenom för att avgöra huruvida artikeln berör ämnet som uppsatsen behandlar. Därefter har 
introduktion och diskussion lästs igenom för att ge en bild över artikelns grundpelare och hur 
resultatet mynnar ut. Efter det läses hela artikeln igenom för att kunna beskriva innehållet i 
uppsatsen. Oates (2006) beskriver hur viktigt det är att läsa hela artikeln och inte bara 
abstraktet eller delar av artikeln. Han menar på att en artikels fullständiga innehåll kan tolkas 
annorlunda gentemot vad som inledningsvis beskrivs i texternas abstrakt. Detta ligger till 
grund för metoden av val för artiklar. 
  
I studiens inledande skede togs det i samförstånd med handledare, tillika forskare inom 
EMPARK-projektet, beslutet att arbeta enligt vissa delar av processen UCD. För att skapa 
fördjupad kunskap inom detta område användes sökfrasen “User Centered Design Method” 
för att hitta artikeln av Harte et al. (2017). Artikeln betraktades tidigt som relevant för studien 
baserat på det faktum att det var en UCD-studie inom e-hälsa. Artikeln bidrar med ett UCD-
ramverk för vården som ligger till grund för designprocessen i denna uppsats. 
  
För tidigare forskning diskuterades det tidigt vilka termer och områden som är relevanta att 
hitta information som berör denna uppsats. Fokuset ligger kring parkinsonpatienter och hur 
det är möjligt att med hjälp av informatik och systemutveckling underlätta arbetet inom 
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vården. “Developing application parkinson’s” var en sökfras som ansågs täcka området för 
utvecklandet av system eller applikationer för parkinsonpatienter. Denna fras användes både i 
Google Scholar och Primo för att hitta artiklarna av LeMoyne et al. (2010) och Garzo et al. 
(2018). Dessa artiklar bidrog med ett perspektiv rörande utveckling av IT-system för 
parkinsonpatienter med hjälp av IoT. Garzo et al. (2018) utnyttjade även use cases i deras 
arbete vilket ligger till grund för användandet av use cases även i denna studie. Artiklarna 
resulterade även i att en sökning på IoT i Google Scholar skett. Bakgrunden till detta är att 
det är ett område som uppsatsen berör. Sökfrasen “IoT in healthcare” användes för att 
upptäckta artikeln av Tyagi et al. (2016). De utnyttjar konceptet av IoT inom sjukvården. 
  
Ytterligare ett område som undersökts inom ramen för detta arbete är hur en 
utvecklingsprocess kan se ut vid användandet av proxies. Det är detta arbetssätt som 
förekommit i anslutning till framtagandet av prototyper och mockups för uppsatsen. Tidigt i 
arbetet stod det klart att det fanns svårigheter att finna vetenskapliga artiklar som behandlade 
användandet av proxies inom user-centered design-ramverket. Detta med anledning av att det 
är ett väldigt specifikt forskningsområde. För att hitta stöd i form av tidigare 
forskningsmaterial kontaktades därför en forskare på Örebro Universitet som hänvisade till 
artikeln av Sjölinder et al. (2017). Utifrån denna artikel erhölls fler källor genom 
snöbollsurval. Snöbollsurval beskriver Oates (2006) ett bra sätt att arbeta utefter om det finns 
svårigheter att hitta information, vilket varit fallet i samband med litteratursökningar som 
berört proxies. Boyd-Graber et al. (2006) beskriver i deras artikel om hur ett system tagits 
fram för personer med afasi. Här används vid utvärdering både patienter som diagnostiserats 
med afasi samt proxyanvändare. Artiklarna av Sjölinder et al. (2017) och Boyd-Graber et al. 
(2006) har bidragit med hur det är möjligt att nyttja proxies i samband med utveckling av IT-
system. Boyd-Graber et al. (2006) beskriver även hur proxies och slutanvändare kan skilja sig 
i problemen de hittar under utvärdering. Detta perspektiv finns i åtanke i samband med 
utvärdering av slutanvändare. 
 
Det viktigaste området för uppsatsen är att generera kunskap kring design av gränssnitt vilket 
leder till att stöd för detta behöver hittas i tidigare forskning. Därför har sökfrasen “interface 
design healthcare” använts. Genom sökningen har artiklarna av Salman et al. (2012) och 
Horsky et. al (2012) hittats. Artikeln av Horsky et al. (2012) tar upp de mer generella dragen 
kring gränssnitt inom vården och bidrar med vad som kan vara bra att tänka på vid 
designandet av gränssnitten. Artikeln av Salman et al. (2012) är en fallstudie som bidrar med 
praktiska exempel på hur slutanvändaren kan involveras, samt vad som bör tänkas på vid 
design mot vården. 
  
Då detta arbete är design science-baserat har det varit av stor vikt att finna tidigare forskning 
som kunnat ge en metodmässig grund för vad design science innebär samt hur det fungerar. 
Fokuset på den litteratursökning som gjorts rörande design science har syftat till att skapa en 
inledningsvis generell förståelse för ramverket ifråga, för att slutligen mynna ut i hur området 
specifikt kan appliceras mot hälsovården. En övergripande sökning har riktats mot områden 
som problemfrågeställning och formulering av kontext. Slutligen har sökprocessen mynnat ut 
i hur det på en detaljerad nivå är möjligt att arbetsprocessmässigt arbeta inom ramverket. De 
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artiklar som behandlats i ämnet har även legat till grund för hur det projekt som denna 
uppsats baseras på utformas. 
  
Specifika aspekter som berörts i litteratursökningen som berör design science är hur 
framtagandet samt utvärderingen av systemutvecklingsartefakter i ramverket faktiskt sker. Ett 
naturligt steg har därmed varit att söka på “Design Science Methodology” via Google 
Scholar, en sökning som resulterat i att boken av Wieringa (2014) uppdagats. I boken 
beskrivs det hur det är möjligt att arbeta med design science utifrån en kontext och därigenom 
formulera en problemställning. I boken presenteras det även en inledande modell för hur 
design science är uppbyggt. Det som saknas i den modell som presenteras av författaren är 
dock en konkretisering kring hur det är möjligt att arbeta inom ramverket ifråga för att 
producera systemutvecklingsartefakter. Det som dock gick att urskilja från modellen här är 
att ramverket, mycket likt ett skarpt systemutvecklingsprojekt tycktes arbeta iterativt. Genom 
att söka på “design science framework“ uppdagades artikeln Hevner (2007). Författaren har 
här tagit fram en fördjupad modell (se figur 3) kring hur det är möjligt att arbeta iterativt 
genom cykler och utvärderingar inom design science för att bedriva forskning. Boken av 
Wieringa (2014) och artikeln av Hevner (2007) har bidragit till kunskapen kring ramverket 
design science. Det är utefter de publikationer som Wieringa (2014) och av Hevner (2007) 
skrivit som uppsatsens design science-process bygger på. 

3.4 Design Science Research (DSR) 
Under den första iterationen i design science research (DSR) har fokus legat på att designa 
hela gränssnittet för läkardelen av systemet. Alla funktionella krav som tidigare identifieras 
utifrån kravlistan skulle finnas med i iterationen. Designen är så lik patientdelen av systemet 
som möjligt vilket är ett av kraven som gavs på prototypen (bilaga 1). Mockupsen i iteration 
1 (bilaga 2) skapades i programmet Adobe XD, vilket tillhandahåller en utvecklingsmiljö 
med design i fokus. I programmet har det även funnits möjlighet att skapa funktionalitet för 
att påvisa ett användarflöde. Det var huvudsakligen med anledning av denna funktionaliteten 
som Adobe XD valdes. 
  
Under den andra iterationen i DSR skedde arbetet genom skapandet av lo-fi prototyper 
(bilaga 3) istället för hi-fi prototyper (bilaga 2). Lo-fi prototyper är snabba att skapa och enkla 
att ändra (Preece et al., 2015), vilket underlättar under möten då både designers och 
användare kan sitta och skissa tillsammans. Denna iteration fokuserade på att skapa delar av 
gränssnittet istället för att producera hela gränssnittet som en artefakt, vilket var fallet i den 
första DSR-iterationen. I prototyperna illustrerades mockuplösningar i form av förslag till 
linjediagram, radardiagram och stapeldiagram som presenterar den data som ska finnas i 
systemet (bilaga 3). Motivationen till val av grafer är med anledning av att dem är ett bra sätt 
att illustrera en övergripande bild av data (Preece et al., 2015). 
  
I den tredje iterationen i DSR vidareutvecklades graferna från lo-fi som var aktuella i DSR-
iteration två till hi-fi prototyper (bilaga 7). Graferna skapades i Visual Paradigm Online som 
är ett webbaserat verktyg för att skapa olika typer av diagram. Verktyget användes på med 
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anledning av dess breda utbud av olika grafer som kan skapas, samt att det är open source och 
möjligheten att spara och ladda ner grafer erbjuds. Eftersom slututvärderingen skulle 
innehålla en enkät som läkare som behandlar Parkinsons sjukdom skulle svara på skapades 
det olika typer av grafer för varje mätområde för att kunna få bättre feedback kring vad som 
kunde förbättras (bilaga 7).  

3.4.1 Användarscenario för arbetsflöden i systemgränssnitt 
Den tredje DSR-iterationen resulterade i en enkätutvärdering (bilaga 9) som utförs av två 
läkare som behandlar Parkinsons sjukdom. Detta för att utvärdera kvaliteten och relevansen 
av informationen i hi-fi prototyperna (bilaga 7) som producerats under DSR-iterationen. Inför 
enkäten har två användarscenarier som består av arbetsflöden skapats och visas för 
enkätdeltagarna i form av en inspelad video. Dessa två användarscenarier bygger på samma 
typ av flöde som finns i patientdelen av systemet. Syftet med användarscenarierna är att se 
huruvida läkarna betraktar flödet som ett logiskt sätt att arbeta på. Flödet i 
användarscenarierna innehåller de grafer som skapats under den tredje DSR-iterationen. 
  
Det nytillskott som skett i designen som visas upp i användarscenarierna är en knapp för att 
visa samband mellan olika mätområden som systemet behandlar. Placeringen av knappen 
(bilaga 8, figur 1 och 2) är i hörnet på den fiktiva applikationen då det enligt Preece et al. 
(2015) är dit användaren snabbast kan nå med muspekaren på en dator. Detta grundar Preece 
et al. (2015) på att användaren snabbt kan dra muspekaren hela vägen till hörnet utan att 
tänka på att behöva stanna. Att knappen behåller sin plats hela tiden bygger på teorin om red 
routes som Travis (2005) beskriver som ett sätt att framhäva funktionalitet som är viktig för 
användaren. Att kunna visa samband i detta användarscenario är något som enligt kraven 
(bilaga 1) ansågs vara viktigt att kunna göra. 

3.4.2 Inspelning av video för illustration av arbetsflöde i systemgränssnitt 
I anslutning till enkäten har en video spelats in för att illustrera arbetsflödet hos systemet, 
samt förklara vad som händer i användarscenarierna som illustreras. I instruktionerna som 
skickas ut till enkätdeltagarna instrueras de att se videon innan de utför enkäten. Detta för att 
enkäten innehåller två frågor som ska besvaras i anslutning till de arbetsflöden som visas upp 
i videon. Videon spelades in med Game DVR, ett inspelningsprogram som finns på datorer 
med Windows 10 som operativsystem. Programmet valdes med anledning av dess 
tillgänglighet. Videons längd blev 4 minuter och 37 sekunder lång. 

3.4.3 Val av enkätform 
För att genomföra en slutlig utvärdering av de mockups som studien producerat har en enkät 
(bilaga 9) skapats via Google Formulär. Anledningen till att denna plattform valdes är dess 
tillgänglighet via molntjänster. Något som resulterar att de med behörighet till dokumentet 
enkelt via inbjudning kan redigera, dela samt få tillgång till materialet. 
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Syftet med enkäten ifråga är att göra en slutlig kontroll hos faktiska slutanvändare huruvida 
de mockups som producerats i samförstånd med proxies är användbara även för 
slutanvändare. Efter rekommendation från EMPARKs representanter har en enkät skapats 
som grundar sig i en utvärderingsform vid namn IBM Computer Usability Satisfaction 
Questionnaires (IBM CSUQ). Detta är en typ av utvärdering som använder sig av vad Preece 
et al. (2015) identifierar som en Likertskala som sträcker sig mellan 1-9 för att gradera svaren 
som ges. IBM CSUQ utvärderingen har valts med anledning av vad Lewis (1995) skriver om 
hur detta ramverk på ett framgångsrikt sätt kan användas för att via en enkät mäta en 
användares subjektiva åsikter kring användarscenarier. IBM CSUQ enkäter bidrar därmed till 
att realisera syftet för enkäten i detta arbete på ett lämpligt sätt (Lewis, 1995). Lewis (1999) 
skriver även om hur IBM CSUQ är att betrakta som ett väl etablerat sätt att mäta aspekter 
som en systemanvändares nöjdhet med en användarupplevelse. Denna typ av utvärdering 
möjliggör matematisk beräkning och mätning av subjektiva upplevelser hos en användare. 
Vidare skriver författaren att denna typ av psykologiskt orienterade såväl som vetenskapligt 
förankrade mätningsmetoder är ett värdefullt såväl som användbart medel för forskare för att 
utvärdera användbarhetsaspekter hos IT-system (Lewis, 1999). 

3.4.4 Utformning av enkät för läkare 
Preece et al. (2015) skriver hur det som regel är lämpligt att använda en bredare Likertskala 
då respondenter av en enkät ska göra subtila avgöranden, exempelvis graderingen av vad de 
tycker om designen på ett system. Vidare skriver författaren att en skala som slutar med ett 
ojämnt tal tillåter användaren att ge ett neutralt svar. Samtidigt menar de även på att en alltför 
hög skala kan riskera att resultera i att en respondent hellre lägger sig neutralt i mitten. Med 
anledning av dessa aspekter har graderingsskalan för denna studies enkät skalats ner för att 
motverka detta. Graderingen har därför placerats mellan 1 och 7. Strukturen på enkäten ifråga 
bygger på att användaren utsätts för ett antal uttalanden som den sedermera får gradera från 
huruvida de håller med eller inte håller med. Vidare har enkäten anpassats ytterligare utifrån 
den studie som ligger till grund för denna uppsats genom användandet av bilder på grafer och 
mockups som producerats under arbetet. Dessa illustrationer ska värderas av respondenten. 
  
Även möjligheten för respondenten att ange egna kommentarer i anslutning till svaren har 
införts, men dessa är ej obligatoriska. Anledningen som motiverar detta beslut är att 
respondenten ska ha möjlighet att komma med ytterligare feedback utöver den gradering de 
väljer på respektive fråga. Preece et al. (2015) menar på att det finns olika synsätt inom 
graderingsskalor på om det högsta värdet eller det lägsta värdet på skalan är det högsta 
betyget i frågan. För att göra betygen tydliga för respondenterna har även meningarna “Jag 
håller helt med” eller “Jag håller inte alls med”, samt “datan visas på ett bra sätt” eller “datan 
visas inte på ett bra sätt” lagts till i anslutning till skalan. Detta för att läkarna som fyller i 
enkäten ska vara på det klara med vad deras gradering innebär. 
  
Detta sista steg DSR-iteration tre står i linje med vad Hevner och Wickramasinghe (2018) 
tidigare skrivit om vikten av att inom design science låta leverans och utvärdering gå hand i 
hand. Syftet med detta steg är att agera som den slutliga fas som genomförs för att godkänna 
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de artefakter som producerats i studien. Genom utvärdering avgörs det huruvida de artefakter 
som produceras på ett lämpligt sätt uppfyller det problem som existerar och formulerats 
utifrån kontexten. Det avgörs även genom utvärdering om artefakten tillför något typ av 
innovativt element till knowledge basen. Något som illustreras i kapitel 2.2.3 Forskning inom 
vården med hjälp av Design Science. samt i figur 4. 

3.4.5 Motivering till enkätfrågor 
Den genomgående faktor som styrt formuleringen av de frågor som skapats till enkäten är de 
användarscenarion (bilaga 8) såväl som grafer (bilaga 7) som skapats i DSR-iteration tre. 
Innebörden av detta är att frågorna ska avgöra vilka av mockupsen som har en lämplig 
design, samt vilka förbättringsområden som existerar. De första två frågorna i enkäten syftar 
till att ge en indikation på vad respondenterna anser om de användarscenarier som tagits 
fram. Genom att erhålla feedback på användarscenarier kan förståelse rörande 
vidareutveckling av arbetsflöden i resten av systemet införskaffas. Resterande frågor i 
enkäten behandlar de olika områden för presentation av data som finns i systemet. I slutet av 
enkäten ges möjlighet för övriga kommentarer. Syftet med detta är att respondenten ska 
kunna uttrycka åsikter som övriga frågor i enkäten ej fångat upp. I bilaga 11 listas vilka 
frågor som tagits med i enkäten, samt en motivering till varför dessa frågor tagits med. 
Enkäten i sin helhet kan ses i bilaga 9. 

3.4.6 Analys av enkätfrågor 
Analysen av enkätfrågorna följer en temabaserad struktur som Oates (2006) skriver om. 
Enkäten i sin helhet kan delas upp i två kategorier, användarscenarier och grafer. Graferna i 
sin tur delas upp i mindre kategorier utefter de mätområden (tabell 3) som finns i systemet. 
Enkäten har endast två respondenter och den kvalitativa del som analyseras består av kortare 
texter. Med anledning av detta blir det enklare att identifiera teman som sträcker sig över 
kategorierna. De teman som identifieras hos respondenterna ska i förlängningen leda till att 
analysen av svaren utnyttjas inför framtida iterationer i utvecklingen av systemet. 

3.5 Metodkritik 
Under design science-processen har tre möten skett innan enkäten och de slutliga 
användarscenarierna har utformats. I efterhand hade ett fjärde möte kunnat hållas för att få en 
bättre grund kring vilka mätområden som graferna skulle visa upp och vad som kan anses 
vara relevant. 
  
Att börja för brett i designen var ett misstag som kostade en iteration under DSR. Om lo-fi 
prototyper hade skapats från början skulle sista mötet möjliggjort att exempelvis vilka 
parametrar som ska finnas med i graferna hade kunnat ligga i fokus. I de mockups som 
producerats inom ramen för denna studie är endast de parametrar och samband som 
identifierats i den befintliga databas som finns i anslutning till systemet med. 
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En av de läkare som svarade på enkäten var helt ny till systemet. Vilket medfört att det finns 
en risk att denna läkares uppfattning rörande hur systemet borde fungera skiljer sig mycket 
mot hur systemet i realiteten faktiskt är designat till att fungera. 
  
De svar och graderingar som respondenter angivit indikerar på att grafer genomgående hade 
kunnat vara tydligare såväl som bättre utformade. De grafer som enkäten innehåller visade 
sig i vissa fall vara något otydliga vilket kan ha påverkat resultatet från läkarna. En fråga har 
även en läkare tolkat som dubbeltydig (bilaga 10, Läkare 1, Fråga 9). Svaret indikerar att 
läkaren ändå svarat utefter en korrekt uppfattning men det finns en risk att detta har påverkat 
resultatet. 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Inom ramen för studien har de artefakter som producerats utvärderats via en anonym enkät 
för slutanvändare. Efter Örebro universitets riktlinjer gällande GDPR har åsikter och 
personuppgifter i enkätsvaren behandlats (Örebro Universitet, 2019). I ett av svaren som 
samlats in i enkäten har en respondent signerat med sitt förnamn. I resultatet som presenteras 
av enkäten har denna del markerats med “censur” för att skydda personens identitet (bilaga 
10, Läkare 1, Fråga 13). Med anledning av dessa faktorer har etiska riktlinjer som exempelvis 
hur personuppgifter varit en mindre begränsning. 
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4. Analys och Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av varje DSR-iteration där prototyper och mockups visas 
upp. Dessa ligger som grund för enkäten vars resultat och analys också presenteras nedan.  

 

4.1 Presentation av prototyper 
Mockups har utvecklats genom tre DSR-iterationer med olika fokus varje gång. Varje enskild 
iteration har byggt på den kravlista som tagits fram (bilaga 1). Senare iterationer har även haft 
tidigare versioner som grund att bygga vidare på. Varje utvecklad version av prototyperna har 
presenterats för projektets proxyanvändare. Utifrån mottagen feedback vid dessa 
presentationer har förbättringar och korrigeringar utförts. 
  
IT-systemet som legat till grund för arbetet hanterar och beräknar patienternas data utifrån 
sex olika mätområden. En översikt över dessa områden presenteras i tabell 3. Dessa 
mätområden är grunden till den data och de samband som presenteras i de mockups som 
producerats under arbetet. Dessa områden graderas av systemet på en skala mellan 0-100, där 
0 alltid är sämst och 100 alltid är bäst. 
 
 

Mätområde Beskrivning 

Meal timing compliance Detta är hur patienter förhåller sig till regeln om att inte ta 
medicin 30 minuter innan eller efter måltid 

Sleep score En patients sömn mäts av en sängsensor i tre områden: 
disturbance, efficiency & duration. Dessa tre slås samman 
och bildar en summerad score - sleep score. 

Medication compliance Detta är en summering av hur en patient följer 
doseringsmängd och tid för intag av medicin  

Self-assessed well-being  Detta är en patients egen bedömning av well-being. Self-
assessed well-being kan även refereras till som subjective 
experience. 

Exercise Detta är en summerad gradering av hur mycket en patient 
motionerar och på vilket sätt. 

Motor function Detta är en summerad gradering av en patients tremor, 
dyskinesia och bradykinesia som mäts av ett armband 

Tabell 3. Patientdata samlas in i dessa sex mätområden. 
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4.1.1 DSR-iteration 1 
Första iterationen i DSR-fasen resulterade i en prototyp med mer detaljerade vyer gentemot 
det gamla patientgränssnittet (bilaga 2). Möjligheten fanns även att jämföra alla mätområden 
med varandra i samma vy (bilaga 2, figur 1). Denna prototyp hade ett fungerande 
navigationsflöde där det gick att navigera mellan menyer. Vid den första utvärderingen av 
mockups som skedde av proxyanvändarna framkom det att en skillnad i uppfattningar mellan 
de slutsatser som iterationen landat i kontra den uppfattning proxies haft rörande vad som 
förväntades av prototyperna (bilaga 2). Proxyanvändarna ansåg att den datan som 
presenterades inte var precis nog, samt att rådatan som visades upp (bilaga 2, figur 3) 
behövde presenteras på ett bättre sätt. Vidare ansåg proxyanvändarna att flödesfunktionen ej 
var nödvändig att visa upp redan i första iterationen. Att öka tillgängligheten i att mäta 
samband, som visas i figur 5 var en funktion som proxyanvändare ville behålla. Med 
tillgänglighet menas i detta fall att proxyanvändarna ville att fler samband mellan data skulle 
visas. 

Figur 5. Ett första utkast på korrelation mellan två variabler skapad i Adobe XD. 
 
Prototypen designades utifrån kravet (bilaga 1) på att gränssnittet ska ha samma eller 
liknande visuell karaktär som patienternas del av systemet. Proxyanvändarna ansåg att datan, 
i den prototyp som utvecklades i den första iterationen, presenterades på samma sätt som 
tidigare (bilaga 2). Ytterligare en kommentar från proxyanvändarna var att designen ska vara 
webbaserad, inte surfplattebaserad. Vilket patienternas användargränssnitt är i det nuvarande 
systemet. Patienterna har fysiska begränsningar vilket resulterat i ett surfplattebaserat 
gränssnitt med större knappar för enkel navigation. Slutanvändare kommer att använda 
systemet på en dator och anses enligt proxyanvändare vara vana datoranvändare. De knappar 
och andra element som lagts till (bilaga 2, figur 1, 2 och 4) i enlighet med kravlistan (bilaga 
1) ansågs av proxyanvändare även vara annorlunda mot resten av systemet och dess 
funktioner var inte självklara. 



  

33 

4.1.2 DSR-iteration 2 

I den andra iterationen har lo-fi prototyper skapats med hjälp av papper och penna (bilaga 3). 
Fokus har här legat på att presentera data visuellt under den här iterationen. Anledningen till 
att detta arbetssätt valdes är med anledning av att det är enklare att med kort varsel skapa 
såväl som redigera lo-fi prototyper (Preece et al., 2015). Flödesfunktionaliteten som var 
närvarande i den första iterationen har även den helt försvunnit. 
  
Tillsammans med en av proxyanvändarna har tre olika typer av diagram bestämts vara mest 
optimala för presentation av patientdata. Dessa diagram är: stapeldiagram, radardiagram och 
linjediagram. Enligt proxyanvändaren kan graferna enkelt jämföra data över tid och även 
jämföra olika variabler. Figur 6 visar ett exempel på hur en patients tremor kan jämföras med 
patientens egna uppfattning av hur mycket patienten skakar. Figuren exemplifierar hur 
patientens score ändras under sju dagar vilket kan ses på X-axeln. Samtliga grafer och 
mockups under denna iteration ser liknande ut och presenteras under bilaga 3. 
 

 
Figur 6.  Lo-fi version av ett radardiagram. 
 
Under denna iteration närvarade endast en proxyanvändare vid det inledande 
presentationsmötet av prototypen. Proxyanvändaren var positivt inställd till över hur datan 
presenteras i lo-fi graferna (bilaga 3). Vid ett sekundärt möte med den andra 
proxyanvändaren instämde denne med vad tidigare proxyanvändare hade sagt rörande 
prototypernas lämplighet. På inrådan av den andra proxyanvändaren har även flera versioner 
av de utvalda graftyperna designats. Anledningen till detta är för att proxyanvändare ska ha 
möjlighet att se vilken graf som är lämpligast för att illustrera respektive mätområde i IT-
systemet. 

4.1.3 DSR-iteration 3 
Iteration tre resulterade i hi-fi versioner (bilaga 7) av den prototyp som användes under 
iteration två (bilaga 3). De grafer som producerats under denna iteration är direkta hi-fi 
versioner av iteration två (bilaga 3). I denna iteration har artefakter i form av flertalet olika 
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grafer producerats som visar exakt samma data. Lo-fi graferna som erhållit positiv feedback 
från proxyanvändare i den andra iterationen är de som vidareutvecklats till hi-fi prototyper. I 
den andra iterationen framfördes det även av den andra proxyanvändaren att det vore lämpligt 
att erbjuda slutanvändare en valmöjlighet rörande vilken graf som visar upp patientdata på 
tydligast sätt. Detta har gjorts i enkäten (bilaga 9) som illustreras i figur 7. Här presenteras en 
jämförelse mellan två veckor i området över sömn där längd, störningar och effektivitet 
graderas i poäng från 0-100. 

 
Figur 7. Två olika grafer som visar samma data. 
 
I figur 8 presenteras en hi-fi prototyp över hur data om användarens tremor, samt patientens 
egna uppfattning av sin tremor kan visas upp. Grafen är en uppdaterad version av den som 
berörs ovan (se figur 7). Den presenterar datan över en vecka med datumen på x-axeln och 
score för tremor och subjective experience på y-axeln. Alla hi-fi prototyper som producerats i 
DSR-iteration tre presenteras i bilaga 7. 
 

 
Figur 8. Hi-fi version av graf som visar en patients tremor-score samt patients self-assessed 
well-being (subjective experience). 
 
Denna avslutande iteration har haft som målsättning att producera flertalet olika alternativ för 
att presentera samma typ av data. Genom detta arbetssätt ska slutanvändare erbjudas flera 
visuella grafalternativ att välja, samt ge feedback på. Feedbacken från slutanvändare har 
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erhållits genom en enkät som skickats ut till dem. I feedbacken har användare fått välja vilka 
grafer de anser vara lämpligast att gå vidare med samt vilka som kan förbättras. Valen ifråga 
ska ligga till grund för framtida mockups och modeller längre in i utvecklingsprocessen. 
Detta för att säkerställa att de mockups som produceras löser de problem som formulerats i 
kontexten. 

4.2 Feedback från slutanvändare 
Feedback från slutanvändare presenteras i sin helhet i bilaga 10 i form av en matris. Matrisen 
består av fyra kolumner. Kolumnen “fråga” innehåller alla frågor enkäten består av (bilaga 
9). Kolumnen “Svar i fritext” innehåller de svar i fritext som respondenterna givit. Svar i 
fritext är ej obligatoriskt för respondenter att fylla i. En kolumn för “gradering” samt en 
kolumn för “val av alternativ” finns även med. Frågorna har i sex fall en gradering kopplat 
till sig och fyra av frågorna har alternativ kopplat till sig. En fråga kan aldrig vara gradering 
såväl som alternativ samtidigt. Alternativfrågor anges vid de tillfällen två eller fler grafer 
presenteras. Då måste ett alternativ väljas. Om svaret på en fråga inte har en gradering eller 
ett alternativ tillgängligt markeras detta som not available (N/A) i cellen för tillhörande 
kolumn. 
  
I tabell 4 presenteras en tabell över graderingen från respondenterna. Notera att de frågor som 
presenteras ej har något flervalsalternativ. Endast de frågor som är av graderingskaraktär 
presenteras i tabellen. 
 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 7 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 

Läkare 1 2 1 1 1 1 1 

Läkare 2 6 5 3 5 1 4 

Tabell 4. En översikt över graderingen från respondenterna. Skalan går från 1-7 där 1 
innebär att respondenten inte instämmer, 7 innebär att respondenten instämmer.  

4.3 Analys av användarfeedback 
Nedan presenteras analysen av resultaten från enkäten. Läkare 1 har inte haft någon 
erfarenhet av EMPARK-systemet tidigare. Läkare 2 är uppdaterad rörande systemets 
funktioner och vad syftet med systemet är. 

 

4.3.1 Genomgående teman för Läkare 1 
Användarscenarier 
Läkare 1 graderade flödet för att navigera mellan grafer bland mockupsen som 2 av 7. På 
fråga 1 som berör användarflödet som visas upp i den bifogade videon till enkäten skriver 
läkaren som följer: 
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Förstår inte syftet med "samband". Det är däremot ok, men kanske lite missriktat 
att ha kalendertid att utgå från i graferna. Genomsnitt av flera dagar vore bättre 
eftersom det ofta inte går att se mönster på enstaka dagar ändå. Jag vet inte 
heller hur jag skall använda info att tex torsdag den 13 var dålig. Skall jag 
framföra mitt beklagade? Detta betyder inte att det är dåligt att man kan se 
enstaka dagar, jag skulle bara vilja se flera (5-6) samtidigt så jag ser hur mycket 
det varierar. 

 
Svaret som ges indikerar på att läkaren vill ha större överskådlighet över den data som 
presenteras. Vidare ser inte Läkare 1 poängen med att ha översikt över enskilda faktorer som 
endast löper över en dag. Istället vill respondenten att datan sträcker sig över flera dagar. Som 
systemet i dagsläget presenterar datan menar läkaren att det som presenteras inte fyller någon 
större funktion. Detta med anledning av att datan ej kontextualiseras gentemot flera dagar. 
 
Översiktligt omdöme för grafer 
Läkare 1 har graderat samtliga grafer med antingen en etta eller en tvåa. Vid de tillfällen som 
läkaren blivit ombedd att ta ställning till lämpligheten mellan två grafer har den vid samtliga 
tillfällen svarat att inget av alternativen är lämpliga. Den feedback som huvudsakligen getts 
från respondentens sida är att graferna ej är anknuten på ett lämpligt sätt till medicineringen 
av patienterna. Läkare 1 skriver som fritext i anslutning till fråga 6 som följer: 
 

Stapldiagrammet ger ingen användbar info. Graf 2 saknar info om variabilitet 
mellan dagar, men är bra för att symtom relateras till tid på dagen. Kliniskt 
svåranvänt utan info om tid för läkemedel 

 
I både fråga 1 och fråga 12 nämner respondenten att syftet med sambandsfunktionaliteten i 
systemet är otydligt. Svaren stärker indikationen på att läkare som behandlar Parkinsons 
sjukdom utanför detta system inte fokuserar på samband i den bemärkelsen som systemet gör. 
Svaren är följande: 
 

Förstår inte syftet med "samband". [...] 
 

Jag fattar 0... Jag förstår inte alls efterfrågan på samband uttryckt som siffror. 
Det är helt abstrakt och jag fattar inte hur det skall hjälpa mig säga om en Pat 
behöver lm varannan eller var 3e timme tex, eller hur stora doser eller om 
måltidstid FAKTISKT betyder ngt för pat (så är det inte alltid) 

 
Det som sammanfattningsvis går att urskilja är att Läkare 1 är intresserad av verktyg som 
stödjer läkare i vården av patienter. Denna vård sker per definition genom medicinering för 
att hantera symptom av sjukdomen. Det är för Läkare 1 därför ej intressant med funktionalitet 
som visar en patients subjektiva uppfattning. Istället ska funktionalitet gärna binda tillbaka 
mot medicinering samt eventuella avvikelser. Läkare 1 har ej varit en aktiv del av EMPARK 
tidigare utan utvärderar mockupsen utifrån hur denne bedriver sin vård. Detta resulterar i att 
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Läkare 1 har svårt att se den övergripande nyttan med systemet som presenteras, något som 
respondenten lyfter i den avslutande fritexten i utvärderingen: 
 

Bra att ni försöker, men det hade nog varit bra om ni hade skaffat er en bättre 
förståelse för vad läkaren behöver veta innan ni designade detta.[...]  

4.3.2 Genomgående teman för Läkare 2 
Användarscenarier 
Läkare 2 graderar det flöde som presenteras för att navigera mellan grafer som 6 av 7. Detta 
indikerar på att läkaren ifråga anser att flödet som presenteras är logiskt i sin uppbyggnad. 
Respondenten har ej heller lämnat någon kommentar i fritext i anslutning till fråga 1 vilket är 
den fråga som berör användarflödet. Med anledning av frånvaron av fritextkommentar är det 
svårt att utvinna konstruktiv kritik mot framtida design science iterationer utifrån det svar 
Läkare 2 lämnat här. Läkaren graderar informationen som presenteras i graferna som 5 av 7 
men skriver: 

 
Sambandsgraferna är jag osäker på - rent grafiskt snygga, men innehållsmässigt 
är jag osäker på nyttan. 
 

Detta svar indikerar på att de användarscenarierna som visas upp för Läkare 2 är logiska och 
konstruerade på ett sätt som skulle kunna fungera i ett system. Däremot framförs det att 
sambandsgraferna som visas upp kan behöva bytas ut mot grafer som bättre presenterar 
samband. 
 
Översiktligt omdöme för grafer 
Läkare två har placerat majoriteten av sina svar över mittpunkten på Likertskalan, men 
ingenting högre än 6. Svaren i fritext följer positiva drag där slutsatsen kan dras att graferna 
till stor del kan behållas. Ingen av graderingsbetygen som getts har varit en 7:a, vilket 
indikerar på att det finns förbättringsmöjligheter. Frånvaro av fritextkommentarer försvårar 
vilka dessa förbättringsmöjligheter är. 
  
I fråga 7 graderar respondenten representationen av data 3 av 7 med förklaringen: 
 

Grafiskt snyggt, men oftast hänger tremor och bradykinesi ihop och är i 
motsatsförhållande till dyskinesi. En del patienter har aldrig tremor. Så jag skulle 
separera dessa tre till linjer, staplar, eller annat. 

 
Svaret indikerar på att bakgrundskunskapen som ligger till grund för denna studie ej varit 
tillräcklig i samband med designen av mockupen. Ytterligare information som berör 
Parkinsons sjukdomsförlopp hade i detta fall varit lämpligt. Kunskap kring Parkinsons 
sjukdom är en starkt bidragande faktor till hur variabler i de producerade mockups delas upp 
och presenteras för läkarna. Denna kunskap har huvudsakligen förmedlats i samband med 
möten med proxies. 
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Oklarheter kring samband existerar hos Läkare 2 då respondenten i övriga kommentarer 
skriver följande: 
 

Sambandsgraferna från filmen var inte med här. De kan ha potential, men jag är 
inte säker. Just samband blir så knepiga med hänsyn till tidpunkter. Stor risk att 
man ser samband som inte finns och tvärtom - dvs både typ 1 och 2-fel.[...]  
 

Då läkare 2 är uppdaterad kring systemet indikerar detta att samband ändå är relevanta, men 
att de hittills presenterats på ett otydligt sätt. 
  
Något gemensamt för båda respondenter var hur meal compliance och medicine compliance 
är otydligt definierat. Läkare 1 svarar följande: 
 

Vad betyder meal compliance och vad betyder medicine compliance. Kan 
definieras på flera sätt och genomsnitt över en hel dag är inte praktiskt 
användbart alls.  

 
Läkare 2 svarar följande: 
 

Jag vet inte hur meal resp med compliance är definierade. Förmodligen bättre att 
se tid när medicin tas i förh till maten. 

 
Överlag ges fler konkreta förslag från Läkare 2 på hur grafer kan förbättras, alternativt vilka 
andra grafer som går att använda. Detta indikerar på att läkare som kan systemet är mer 
benägna att föreslå specifika förbättringar på grafer och design. 

4.4 Resultat utifrån UCD-ramverket 
Arbetet har följt ett UCD-ramverk som är anpassat för sjukvård. Ramverket innehåller tre 
olika faser (Harte et al., 2017). I tabell 5 redogörs det vad varje fas har resulterat i. 

UCD-fas Resultat 

Fas 1. Ta fram krav och kontext för det som 
ska produceras 

I första fasen av UCD-ramverket har en 
use case-modell skapats för att förstå de 
funktionella kraven (bilaga 4).  

Fas 2. Visa upp en testbar prototyp för 
expertanvändare med use case-modell och 
krav som referens. Problem som uppstår bör 
åtgärdas direkt och sedan testas igen. 

De prototyper som tagits fram och visats 
upp för proxies hittas i bilaga 2, bilaga 3, 
och bilaga 7. 

Fas 3. Utvärderingar från slutanvändare Den utvärdering från slutanvändare som 
gjorts i denna fas är enkäten som hittas i 
bilaga 9. 

Tabell 5. Översikt för vad varje fas i UCD-ramverket har resulterat i.   
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5. Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras det hur mockupsen fungerat i detta arbete utifrån tidigare 
forskning. Begränsningar såväl som möjligheter för framtida utvecklingsarbete inom ramen 
för EMPARK-projektet kommer även att tas upp. 

 

5.1 Resultat mot tidigare forskning 
Paralleller kan dras mellan arbetssättet som Garzo et al. (2018) arbetar efter och arbetssättet 
som finns i uppsatsen. Pappersprototyperna som producerats har i uppsatsens fall bidragit 
med åsikter om förbättringar som tagits med till nästa version. Detta leder till att 
justeringarna snabbt kan visas upp för användaren och arbetet kan gå vidare till nästa fas utan 
större fördröjningar. Garzo et al. (2018) fokuserar mycket på färgkoder och 
datarepresentation i deras gränssnitt. Författarna skriver om hur sjukvårdspersonal efterfrågar 
data och grafer som ska genereras dynamiskt, samt hur det ska vara färgkodat. Detta visar på 
vikten av datarepresentation i ett system inom vården. Just datarepresentationer kan därför 
vara en bra ände att börja i vid design av gränssnitt inom vården. Färgen på staplarna tillika 
parametrarna i graferna som utvecklats i mockupsen är densamma för att oavsett graf hålla 
designen konsistent. Värt att poängtera är dock att om det finns väldigt många parametrar 
riskerar det att bli svårt att inte blanda in fler färger, något som i förlängningen kan bidra till 
att ett gränssnitt uppfattas som rörigt av användaren. Ingen synpunkt har dock tagits upp 
kring detta i de resultat som inkommit, vilket kan peka på att färgkodningen är bra som den 
är, alternativt att det är oviktigt för användaren just i detta fall. 
 
I gränssnittet för patientdelen av den skarpa vårdapplikationen finns i dagsläget redan ett 
antal ikoner implementerade. Salman et al. (2012) förespråkar användandet av ikoner för 
vårdapplikationer som används i en miljö med akuta sjukvårdsfall. Att universellt kunna 
förstå ikonerna, samt spendera mindre tid på att läsa text är något som enligt Salman et al. 
(2012) gynnat gränssnitt inom ramen för den miljö ett system skapats för. I fallet som rör den 
vårdapplikation som agerat studieobjekt i denna uppsats är inte användandet riktat mot 
akutpatienter. De resultat som Salman et al. (2012) skriver om har dock legat till grund för de 
ikoner som skapats i de mockups som producerats. Läkardelen av gränssnittet har identiska 
ikoner med patientdelen av systemet. Detta för att gränssnittet ska vara lätt att förstå 
universellt, samt vara tidseffektivt i form av mindre text och mer ikoner. Detta tankesätt 
appliceras även på presentationen av datan i systemet. Hevner & Wickramasinghe (2018) 
skriver om vikten av att alla intressenter som berörs av ett IT-system inom vården ska kunna 
förstå datan. I fallet med denna studie har detta lösts genom att visa upp datan med hjälp av 
grafer istället för text. Första iterationen av DSR presenterade datan i ren text vilket proxies 
inte ansåg var bra. Det var i dessa versioner svårt att se avvikelser och samband  mellan 
symptom, vilket användandet av grafer i senare DSR-iterationer visat sig underlättar 
uppvisandet av.  
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Salman et al. (2012) nämner hur det är viktigt att förstå de uppgifter som vårdpersonalen 
utför, samt interaktionen som de har med systemet. Detta är något som i denna studies fall 
visat sig varit bristfälligt och som även Läkare 1 påpekar när personen säger “Bra att ni 
försöker, men det hade nog varit bra om ni hade skaffat er en bättre förståelse för vad läkaren 
behöver veta innan ni designade detta”. Läkare 1 har inte någon kännedom kring systemets 
funktioner. Vilket gör det uppenbart att åsikterna kan skilja sig mot en som har kännedom. En 
viktig poäng kan därför dras rörande det faktum att det hade varit fördelaktigt att involvera 
läkares arbetsuppgifter och tankegångar i ett tidigare skede av processen för att därmed fånga 
upp dem så inget viktigt missas under designen.  
 
Horsky et al. (2012) talar om vikten av konsistent design när det gäller knappar, färger och 
ikoner. Eftersom arbetet i uppsatsen endast hunnit så långt som datarepresentationer har det 
inte kunnat arbetas mycket med konsistent design i hela gränssnittet. Det har dock 
eftersträvats i de specifika arbetsflöde som presenterades för läkarna i samband med enkäten. 
Där har nya knappar, samt grafer designats för att vara lik den övriga designen som finns i 
gränssnittet för patientdelen. Horsky et al. (2012) talar även om att minska stegen som 
användaren behöver ta för att navigera sig till den data som efterfrågas. Detta är också något 
som det designats för i arbetsflödet som presenterats för läkarna genom att låta visa samband-
knappen vara tillgänglig hela tiden på skärmen. Det är för tidigt för att säga huruvida detta 
bidrar till ett bättre gränssnitt för vårdapplikationer gjorda för läkare som behandlar 
Parkinsons sjukdom. Ena läkaren lyfte i enkätsvaren att flödet inte var logiskt och att 
datarepresentationen var otydlig. Den andra läkaren ansåg att flödet var logiskt och att 
datarepresentationen var snyggt gjord, men läkaren denne läkare var osäker på relevansen av 
innehållet i graferna. Med anledning av denna feedback är en rimlig slutsats som kan dras att 
det i detta fall riskerar att krävas ett större arbetsflöde eller en mer omfattande prototyp av 
hela systemet för att avgöra om designen är konsistent och att navigationen är 
tillfredsställande. 
 
Hevner & Wickramasinghe (2018) har tidigare diskuterat fem problemområden och 
svårigheter som finns när det gäller att applicera design science-ramverket inom vården. 
Utifrån det resultat som framkommit ur den slutanvändarenkät som skapats är det möjligt att 
koppla resultatet mot två av de punkter som Hevner & Wickramasinghe (2018) diskuterar. 
  
Det första problemområdet berör multipla intressenter, tillika slutanvändare av systemet. 
Intressenter är nödvändiga att ta hänsyn till vid utformandet av systemutvecklingsartefakter 
(Hevner & Wickramasinghe, 2018). I denna studie har utformandet av mockups skett i 
anslutning till möten med proxies. Den problematik som riskerar att uppstå genom detta 
arbetssätt är att designen av gränssnittet som produceras inte blir anpassade efter intressenter 
först i ett senare stadie. Salman et al. (2012) lyfter vikten av att involvera vårdpersonal då det 
är dessa personer som är mest kunniga kring innehållet av vad som designas. Resultatet av 
enkäterna hade eventuellt kunnat vara mer positivt orienterade ifall läkare inom Parkinsons 
sjukdom varit med under hela processen.   
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Det andra problemområdet är vad Hevner & Wickramasinghe (2018) definierar som etisk 
problematik. Fokus i många systemutvecklingsprojekt ligger i att projektets slutprodukt ska 
effektivisera och standardisera den miljö som de är en del av. Hevner & Wickramasinghe 
(2018) skriver att detta inte gäller sjukvården med anledning av att människoliv alltid måste 
stå i fokus här. Denna aspekt är något som även speglas i de resultat som går att utläsa i 
läkarnas utvärdering av användarscenarier och mockups. Båda läkarna har ställt sig frågande 
till hur nuvarande design på användarflödet kommer att hjälpa dem med exempelvis 
medicinering av patienter. Vidare visar utvärderingen på att läkarna även haft svårt att se hur 
graferna stödjer medicinering.  
 
Resultaten visar tydligt avsaknaden av medicinering i datarepresentationen, vilket läkare 
pekar ut som ett centralt behov de har. Om studien hade lagt större fokus på att studera 
läkarnas arbetsuppgifter likt Salman et al. (2012) gör i sin studie hade denna parameter med 
stor sannolikhet varit med även i de mockups som producerats i denna studie. Detta visar 
vikten av att lära sig vad det är vårdpersonalen gör i sin vardag för att kunna få med alla 
aspekter i gränssnittet och datarepresentationen. Avsaknaden av detta leder till att processen 
med att ta fram ett gränssnitt som uppnår god användaracceptans riskerar att ta längre tid. 
 
Resultaten i enkäterna visade även på ett antal oväntade aspekter. Läkare 1, som ej haft 
tidigare erfarenhet kring systemet gav mycket feedback på saker som läkaren ansåg systemet 
saknade, alltså saker utanför systemet. Läkare 2 med tidigare erfarenhet kring systemet gav 
mycket feedback på det som presenterades i enkäten och hur de aspekter som presenteras kan 
förbättras. Läkare 1 var generellt sett mer negativ i sina svar medan Läkare 2 var mer positiv. 
Det kan diskuteras huruvida respondentens förkunskap påverkar vad personen svarar och hur 
detta kan användas för att påverka riktningen av arbetet med att ta fram designen. Det viktiga 
att lyfta fram här är dock hur en individ som inte har tidigare erfarenhet av systemet som 
presenteras har möjlighet att ge feedback på aspekter som de som designar gränssnittet har 
missat, alternativt aspekter som en individ med erfarenhet av systemet kanske inte tänker på. 
Med detta som bakgrund är det värt att lyfta att denna typ av urval av respondenter, där en del 
ej har erfarenhet av applikationen, medan en annan har, erbjuder en nyanserad bild av 
prototyper. De kan agera säkerhetsnät för att säkerställa att alla möjliga aspekter av 
gränssnittet och systemet diskuteras. 
  
Enligt Hevner och Wickramasinghe (2018) finns det två kriterier som präglar en design 
science-studie. Den ska erbjuda något innovativt, samt uppfylla ett syfte. Den innovativa 
aspekten av studien har varit hur de verktyg som brukats i studien använts. Studien har 
anpassat och applicerat befintliga ramverk och processer för att därmed skapa ett gränssnitt 
till en vårdapplikation. Förhoppningen med studien har varit att därmed generera ny kunskap 
för hur gränssnitt riktade specifikt mot läkare kan se ut. 
  
Design science-syftet med denna studie har varit uppfyllandet av de problem som formulerats 
inom kontexten såväl som environment, vilket är att erbjuda läkare ett användargränssnitt 
som stödjer dem i deras vård av patienter med Parkinsons sjukdom. Hevner (2007) skriver 
hur utvärderingsmomentet i DSR-iterationer avgör om ett syfte är uppfyllt eller ej. De resultat 
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som uppmätts i detta arbete genom enkätutskick indikerar på att syftet inte är uppfyllt än. 
Istället behövs det framtida iterationer för att fortsätta att producera och utvärdera artefakter 
och därigenom uppnå en lösning på problemet som formulerats. 

5.2 Begränsningar 
Tidigt under projektet stod det klart att tillgång till faktiska användare kommer vara en 
begränsning för uppsatsen. Då många av läkarna som ingår i EMPARK-projektet finns på 
annan ort, samt har mycket att göra i sitt yrkesverksamma liv, är det inte en möjlighet att 
kontinuerligt involvera dessa i studien. Med anledning av detta togs det tidigt ett beslut i 
samverkan med representanter från EMPARK att proxyanvändare skulle nyttjas som 
ställföreträdare för slutanvändarna. Sjölinder et al. (2017) skriver att en proxyanvändares nära 
relation till slutanvändaren kan leda till ökad träffsäkerhet i representationen av användarens 
intresse. Med stöd i vad Sjölinder et al. (2017) skriver har personer från EMPARK-projektet 
valts ut till proxyanvändare för studien. 
  
Ytterligare begränsning för studien har varit antalet mötestillfällen med proxyanvändare. Det 
har funnits tre uttalade tillfällen då mockups presenteras för proxies, vilket således har lett till 
tre DSR-iterationer med tillhörande utvärdering. 

5.3 Framtida iterationer 
Stora delar av resultaten som inkommit i anslutning till de enkäter som sänts ut har lyft vikten 
av att medicinering är det som i läkarnas ögon är en aspekt som är väldigt viktig för dem och 
detta behöver speglas i de system som de nyttjar. I de mockups som hittills utvärderats har en 
genomgående trend från respondenternas sida varit att de önskar att de olika faktorer som 
uppmäts av systemet har större anknytning till medicinering av patienter. Detta är något som 
kommer att behöva ritas upp i mockups. 
  
Resultaten från enkäten visar även vikten av att ha respondenter som kan systemet eller är 
medvetna om hur systemet är tänkt att fungera. Valet av medicinskt kunniga respondenter 
inom Parkinsons området bör med fördel behållas i framtida iterationer. Anledningen till 
detta är att genom att blanda respondenter som har erfarenhet med respondenter som ej har 
erfarenhet skapas en mer nyanserad bild kring de artefakter som produceras. Det går att 
diskutera huruvida en låg användaracceptans i fallet med denna studie skulle vara relaterat till 
nivån av kunskap om systemets funktioner baserat på svaren från respondenterna. Det krävs 
fler utvärderingar för att kunna ge ett tillfredsställande svar på detta. 
  
Det krävs ytterligare iterationer och utvärderingar i DSR innan artefakten anses vara klar. 
Detta följer vad Hevner (2007) säger om att artefakter behöver itereras flera gånger för att de 
ska hålla en god kvalitet. Denna studie har löpt under 10 veckors tid. Studien av Garzo et al. 
(2018) har i jämförelse pågått i två år innan utvärderingen av slutanvändare skedde. 
Skillnaden är att i studien gjord av Garzo et al. (2018)  involveras slutanvändarna först i slutet 
av utvecklingen, kontrasterat mot den studie som varit aktuellt för detta arbete där 
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slutanvändare involverats tidigt i utvecklingsprocessen. Detta indikerar på hur lång tid det 
kan ta för ett system riktat mot sjukvården att utvecklas och att arbetet i denna uppsats endast 
är i början på utvecklingsfasen. Till nästa iteration bör utvärderingar ske på grafer som 
anpassats utifrån den feedback som ges från respondenterna. Att få in medicinering som 
parameter bör vara med. Läkare 2 ger förslag på hur graferna kan förbättras, eller vilken typ 
av graf de kan bytas ut mot. Bland annat nämner respondenten i fråga 12 hur linjediagram 
kan vara ett bättre alternativ (bilaga 10). I enlighet med vad Saffer (2009) skriver om att låta 
användare vara en aktiv del av designprocessen är det därmed lämpligt att i framtida 
iterationer undersöka möjligheten att implementera de förslag på grafer som läkare 2 
presenterar i sina enkätsvar.   
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6. Slutsats och Bidrag 
 

I detta avsnitt diskuteras den slutsats som tagits i studien utifrån resultat diskussion. Utifrån 
denna slutsats diskuteras svaret på den frågeställning som formulerats. Även en reflektion 
rörande vad denna slutsats kan leda till i form av framtida forskning berörs. 

 
 
Det är i dagsläget för tidigt för att dra några slutsatser kring gränssnittet baserat på de resultat 
som läkarna gett. Ytterligare iterationer och arbete kring hela systemets gränssnitt krävs för 
att kunna dra slutsatser. Efter framtida iterationer är det möjligt att jämföra hur 
designkunskapen kring gränssnitt för läkare som behandlar Parkinsons sjukdom även går att 
applicera på gränssnitt i vården generellt sett. Det som dock syns i denna studies resultat är en 
trend i konsistent design, få steg i navigering, samt vikten av datarepresentation är en god 
startpunkt. Konsistent design och få steg i navigering är något som generellt stöds inom UX-
design och är logiskt att detta även gäller här. Det skulle vara intressant att se framtida 
forskning i framtagandet av gränssnitt där arbetet börjar med designen och framtagandet av 
medicinsk datarepresentation då detta är centrala aspekter för läkare.  
 
Proxyanvändarna är de som har haft störst inflytande över den prototyp DSR-iterationerna 
har resulterat i. Det är även dem som genom sin delaktighet i studien varit en stark faktor till  
hur den visuella presentationen av patientdata i systemet sett ut. Utifrån respons som visades i 
den enkät två läkare fick svara på kan slutsatsen dras att den data som presenterades inte 
alltid var vad läkarna efterfrågade. De resultat som erhållits i enkätutvärderingen av de 
producerade systemartefakterna visar på en differens mellan läkarnas respons och den 
expertis proxyanvändarna har bidragit med. Hur denna typ av problematik kan hanteras är ett 
område som det finns ytterligare kunskap att erhålla genom framtida forskning. 
  
Det grundläggande syftet med denna uppsats har varit att generera kunskap kring design av 
gränssnitt mot vården genom att designa mockups. Detta, tillsammans med begränsningen att 
designen av systemutecklingsartefakter sker i samverkan med proxies är studiens bidrag till 
knowledge base inom design science. Studien bidrar även med en grund att stå på inför 
fortsatt utveckling av EMPARKS e-hälsoverktyg. Förhoppningen är att denna uppsats ska 
kunna användas av EMPARK-projektgruppen som nästa steg i utvecklingsprocessen av deras 
applikation. Den visualisering av patientdata som skapats under DSR-iterationerna, 
tillsammans med de enkätsvar från läkare är något som kan ligga till grund för vidare design 
av fullskaliga vyer vid skapandet av e-hälsoverktyget för läkare som behandlar Parkinsons 
sjukdom. Det finns även förhoppningar att resultatet av studien i framtiden ska kunna fungera 
som en riktlinje för UX-designers som utvecklar gränssnitt till informationssystem riktat mot 
läkare som användarmålgrupp. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Kravlista 
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Bilaga 2 
Prototyp 1: Det första utkastet av prototypen 
 

 
Figur 1: Grafens variabler ändras beroende på vilka knappar som är “ifyllda”. I detta fall är 
variablerna “motorik” och “måltider” valda. 
 

 
Figur 2: Ny knapp tillagd (“Visa detaljer”) vilket leder till en tabell med detaljerad 
patientdata. 
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Figur 3: Tabell som visar detaljerad patientdata. 
 

 
Figur 4: Ny knapp - “Visa samband för två veckor”.  
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Bilaga 3 
 
Prototyp 2: Lo-fi prototyp av datavisualisering 

 
Figur 1: Överblick över två veckor 
 

 
Figur 2: Två förslag på jämförelse mellan två veckor 
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Figur 3: Motor funktion över en specifik dag. 
 

 
Figur 4: En jämförelse mellan en patients skakningar och patientens subjektiva upplevelse 
över en veckas tid 
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Figur 5: Överensstämmelse över planerad dos och faktisk dos, samt planerad tid för 
medicinering och faktisk tid. 
 

 
Figur 6: Två förslag på jämförelse av sömn mellan två veckor 
 
 
 

Bilaga 4 
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Use-case diagram 
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Bilaga 5 
Kravmatris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Use cases 

 UC1 UC2 UC3 UC4 UC5 UC6 UC7 

See scores 
on 

bradykinesi
a 

X       

See scores 
on 

dyskinesia 

X       

See if 
tremor 

matches 
subjective 
experience 

 X      

See more 
details 

about sleep 

  X     

See more 
details 
about 

medication 
compliance 

   
X 

    

See more 
details 

about meal 
timing 

compliance 

   
X 

    

See more 
details 
about 

physical 
activity 

   
X 

    

See more 
details 

about self-
assessed 

well-being 

   
X 

    

R eq ui re m en ts
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Look at 
summary 
(1-day, 1 
week, 2 

weeks) and 
details 

about case 
deviation 

    
 

X 
 

 

   

Analyze all 
correlations 

in areas 
with each 

other 

     
 

X 

  

Comments 
for patient 

      
X 

 

Communica
tion with 
patient 

      X 
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Bilaga 6 
Bilaga 6 illustrerar samt bryter ner DSR-processen bakom två 
systemutvecklingsprojekt(Hevner & Wickramasinghe, 2018).  
 
 

DSR process 
stages 

DSR description Vignette A: Application for 
sensors 

Vignette B: 
Application for 
Calorie Cruncher 

Problem 
identification and 
motivation 

Defining the specific research 
problem and justifying the value 
of a solution based on knowledge 
of the state of the problem 

With an increasing diabetes 
population and the 
disadvantages of conventional 
blood glucose tests, the lack of 
a reliable and easy-to-use 
noninvasive technology 
solution to monitor blood 
glucose motivates the search 

Data collection 
for the 
measurement of 
influence of 
Facebook Friends 
on the 
individual’s body 
weight Design  
implications for 
the Health 2.0 
Facebook 
application 

Definition of 
objectives of the 
solution 

The objectives can be qualitative 
ie., create or improve an artifact 
respectively, based on 
knowledge of the state of the 
problem and current solutions, if 
any, and the efficacy 

Through  objective is to create 
and refine an ariface i.e. the 
sensors 

Design of an 
application (the 
artifact) that 
incorporates 
different features 
based on different 
mechanisms that 
influence health-
related behaviours  

Design and 
development 

Creating the artifact, including 
the desired functionality and its 
architecture based on knowledge 
of theory that can be used to bear 
in a solution. This is usually an 
iterative process 

Through several iterations, the 
exact range for the frequency 
for the needed terahertz wave 
beam is to be identified. Once 
the narrow range for the 
frequency for the terahertz 
wave is identified, the 
CAD/CAM programming will 
occur 

Design of the 
calorie Cruncher 
Facebook 
application base 
on 14 qualitative 
interviews 

Demonstration Demonstrate the use of the 
artifact to solve the problem 

Simulation-based: This will be 
done in a lab using their 
simulation setup and 
mannequins 
Clinical: demonstration of the 
use of a new device to sample 
of targeted patient population 

Proof of concept 
of the Calorie 
Cruncher 
Facebook 
application 

Evaluation Iterate back to better design the 
artifact if needed 

Simulation-based: As needed, 
iterations will take place to 
fine-tune the needed range for 
the terahertz wave projections 
Clinical: Iterative Evaluations 
to ensure that the prototype is 
truly tailored to meet clinical 

Identification of 
areas to improve 
the Calorie 
Cruncher 
application 
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requirements for the targeted 
population 

Communication Publish and let the value of the 
solution talk about itself 

This will include Conference 
publications, journal 
publications and other 
presentation activities 

Conference 
publication to 
communicate and 
discuss the results 
in order to 
develop this 
project further 

  



  

59 

Bilaga 7 
Hi-fi prototyp 
 
Två versioner av tvåveckors-vyer 

 
Figur 1: Tvåveckorsvy i ett stapeldiagram som visar på en patients alla sex mätområden, sida 
vid sida. 
 
 
 
 

 
Figur 2: Tvåveckorsvy i ett linjediagram som visar på en patients alla sex mätområden, sida 
vid sida. 
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Figur 3: Exempel 1 på ett stapeldiagram som visar på två veckor av en patients olika 
sömnvärden 
 
 

 
Figur 4: Exempel 2 på ett stapeldiagram som visar på två veckor av en patients olika 
sömnvärden 
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Figur 5: Ett tredje exempel som visar på ett radardiagram där en patients sömnvärden jämförs 
mellan två veckor.  
 

 
Figur 6: Ett stapeldiagram som visar en patients tremorscore vid sidan av patientens self-
assesed well being (subjective experience) över loppet av sju dagar. 
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Figur 7: Linjediagram som visar en patients tremorscore vid sidan av patientens self-assesed 
well being (subjective experience) över loppet av sju dagar. 
 
 

 
Figur 8: Stapeldiagram som visar på en patients olika mätområden inom motor function som 
tillsammans bildar motor function (representeras av “summary”). 
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Figur 9: Linjediagram som visar de olika mätområdena som tillsammans bildar en patients 
motor function. 
 
 

 
Figur 10: Radardiagram som visar på de olika mätområdena som tillsammans bildar en 
patients motor function. 
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Figur 11: En översikt som visar en patients medication compliance, tremor score samt 
patientens self-assesed well-being (subjective experience). 
 

 
Figur 12: Stapeldiagram som visar klockslag då en patient tar sin medicin, samt när 
patientens medicinering var planerad. Även extra dosering exempleifieras i grafen. 
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Figur 13: Stapeldiagram som visar på en patients medicine compliance vid sidan av meal 
compliance över loppet av sju dagar 
 
 

 
Figur 14: Stapeldiagram som visar på en patients medicine compliance vid sidan av motor 
function över loppet av sju dagar. 
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Bilaga 8 
 
Scenario för utvärdering 

 
Figur 1: Användarscenario för daglig översikt av motorik 
 

 
Figur 2: Användarscenario för daglig översikt av motorik 
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Figur 3: Användarscenario över samband 
 

 
Figur 4: Användarscenario över samband 
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Figur 5: Användarscenario över samband  
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Bilaga 9 
Enkäten 
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Bilaga 10 
Svar från läkare 
 
Läkare 1 

Fråga Svar i fritext Gradering 
(1-7) 

Val av 
alternativ 

1. Flödet som visades i videon 
(processen att ta sig mellan 
olika grafer och till samband) 
uppträder logiskt 

Förstår inte syftet med 
"samband". Det är däremot 
ok, men kanske lite missriktat 
att ha kalendertid att utgå från 
i graferna. Genomsnitt av 
flera dagar vore bättre 
eftersom det ofta inte går att 
se mönster på enstaka dagar 
ändå. Jag vet inte heller hur 
jag skall använda info att tex 
torsdag den 13 var dålig. 
Skall jag framföra mitt 
beklagade? Detta betyder inte 
att det är dåligt att man kan se 
enstaka dagar, jag skulle bara 
vilja se flera (5-6) samtidigt 
så jag ser hur mycket det 
varierar.  

1 N/A 

2. Jag gillar överlag hur 
informationen i systemet 
presenteras för mig. 

Se ovan. Dessutom är det 
svårt se markörerna på 
graferna. Jag ser inte hur 
symtom varierar i relation till 
medicintider under dygnets 
olika timmar. Det måste vara 
huvudsyftet med hela 
övningen.  

1 N/A 

3. Nedan presenteras tre 
presentationer kring hur en 
översikt över två veckors tid 
kan visas. Vilken anser du visa 
data på bästa sätt, alternativt 
finns det något annat sätt du 
hellre hade velat se datan på?  

Inget är bra eftersom det är 
näst intill ointressant med 
medelvärden för en dag och 
avsaknad av markeringar för 
när läkemedel intas. 

N/A Övrigt 

4. Här presenteras alla 
mätningsområdens overall 
score där två veckor jämförs 
med varandra i radardiagram. 
Alternativ 1 visar de två 
veckorna där de presenteras 

N/A N/A Inget av de 
två är 
relevanta 
eller 
tydliga 
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ovanpå varandra. Alternativ 2 
visar ett diagram för varje 
vecka. Vilken anser du visa 
data på bästa sätt, alternativt 
finns det något annat sätt du 
hellre hade velat se datan på? 

5. Nedan visas tre olika 
presentationer över sleepscore 
som jämför en patients data 
mellan två olika veckor. Dessa 
tre grafer visar data på tre 
olika sätt. Anses alla tre grafer 
vara relevanta, eller är någon 
onödig eller mindre relevant? 
Motivera gärna kort nedan 

Graf 1 meningslös. Graf 2 
föredrar jag något över graf 3 

N/A N/A 

6. Nedan visas två alternativ 
till presentation av en patients 
score över en vecka. Anses 
båda graferna vara relevanta, 
eller är någon onödig eller 
mindre relevant? Motivera 
gärna kort nedan.  

Stapwldiagrammet ger ingen 
användbar info. Graf 2 saknar 
info om variabilitet mellan 
dagar, men är bra för att 
symtom relateras till tid på 
dagen. Kliniskt svåranvänt 
utan info om tid för 
läkemedel.  

N/A N/A 

7. Nedan visas en 
sammanfattning för en patients 
motorik för en specifik dag. 
Visas datan på ett bra sätt, 
alternativt finns det något 
annat sätt du hellre hade velat 
se datan på? 

Medelvärde av dag är 
ointressant. 

1 N/A 

8. Nedan visas två olika sätt att 
presentera data som jämför en 
patients skakningar med 
dennes subjektiva upplevelse. 
Vilket av följande visar detta 
bäst, alternativt finns det ett 
bättre sätt? 

Inget känns relevant. Varför 
skall jag grubbla över hur väl 
patientens skattning stämmer 
med objektiv mätning olika 
dagar? Jag har ingen 
användning för denna info. 

N/A Övrigt 

9. En patient tar sin medicin 
flera gånger per dag. Varje 
tillfälle har en planerad 
dosering, men ibland kan 
läkaren ändra doseringsmängd. 
En patient kan även få en extra 
dosering (som visas med röd 
stapel). Anser du att grafen 

Dubbeltydig fråga. Skall jag 
svara ja det är tydligt eller ja 
jag vill ändra? I alla fall är det 
ok, men jag saknar info om 
utfall, så halva poängen är 
förlorad. Som att steka en 
hamburgare på bara ena 
sidan... 

N/A Ja 
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nedan tydligt visar den 
planerade doseringsmängden, 
den faktiska doseringen samt 
eventuella extra dosering, 
alternativt finns det något 
annat sätt du hellre hade velat 
se datan på? 

10. Nedan visas samband 
mellan en patients medication 
compliance och motor 
funktion. Till vilken grad 
anses detta vara ett relevant 
och tydligt sätt att visa 
sambandet på? 

N/A 1 N/A 

11. En patient får inte ta sin 
medicin 30 minuter före eller 
efter måltid. Nedan visas 
samband mellan en patients 
meal compliance och 
medication compliance. Detta 
för att kunna se eventuella 
avvikelser. Till vilken grad 
anses detta vara ett relevant 
och tydligt sätt att visa 
sambandet på?  

Vad betyder meal compliance 
och vad betyder medicine 
compliance. Kan definieras på 
flera sätt och genomsnitt över 
en hel dag är inte praktiskt 
användbart alls.  

1 N/A 

12. Att se samband mellan 
olika datavärden är något som 
har efterfrågats. Nedan 
presenteras en översikt mellan 
två olika veckor som visar på 
en patients medication 
compliance i förhållande till 
tremor score samt patientens 
subjektiva upplevelse då det 
kommer till sina skakningar. 
Är nedanstående graf ett 
tydligt och relevant sätt att 
presentera detta på?  

Jag fattar 0... Jag förstår inte 
alls efterfrågan på samband 
uttryckt som siffror. Det är 
helt abstrakt och jag fattar 
inte hur det skall hjälpa mig 
säga om en Pat behöver lm 
varannan eller var 3e timme 
tex, eller hur stora doser eller 
om måltidstid FAKTISKT 
betyder ngt för pat (så är det 
inte alltid)  

1 N/A 

13. Tack så mycket för ditt 
deltagande. Har du övriga 
kommentarer är du 
välkommen att ge oss dem 
nedan. 

Bra att ni försöker, men det 
hade nog varit bra om ni hade 
skaffat er en bättre förståelse 
för vad läkaren behöver veta 
innan ni designade detta. Mvh 
“censurerat” 

N/A N/A 

 
Läkare 2 
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Fråga Svar i fritext Gradering 
(1-7) 

Val av 
alternativ 

1. Flödet som visades i videon 
(processen att ta sig mellan 
olika grafer och till samband) 
uppträder logiskt 

N/A 6 N/A 

2. Jag gillar överlag hur 
informationen i systemet 
presenteras för mig. 

Sambandsgraferna är jag 
osäker på - rent grafiskt 
snygga, men innehållsmässigt 
är jag osäker på nyttan. 

5 N/A 

3. Nedan presenteras tre 
presentationer kring hur en 
översikt över två veckors tid 
kan visas. Vilken anser du visa 
data på bästa sätt, alternativt 
finns det något annat sätt du 
hellre hade velat se datan på?  

N/A N/A Alternativ 
2 - 
Linjediagra
m 

4. Här presenteras alla 
mätningsområdens overall 
score där två veckor jämförs 
med varandra i radardiagram. 
Alternativ 1 visar de två 
veckorna där de presenteras 
ovanpå varandra. Alternativ 2 
visar ett diagram för varje 
vecka. Vilken anser du visa 
data på bästa sätt, alternativt 
finns det något annat sätt du 
hellre hade velat se datan på? 

N/A N/A Alternativ 
1 - Ett 
diagram 

5. Nedan visas tre olika 
presentationer över sleepscore 
som jämför en patients data 
mellan två olika veckor. Dessa 
tre grafer visar data på tre 
olika sätt. Anses alla tre grafer 
vara relevanta, eller är någon 
onödig eller mindre relevant? 
Motivera gärna kort nedan 

Är Efficiency ett eget mått? 
Eller baserat på de båda 
andra? Alt 3 bäst, alt 1 OK, 
Alt2 svårläst. 

N/A N/A 

6. Nedan visas två alternativ 
till presentation av en patients 
score över en vecka. Anses 
båda graferna vara relevanta, 
eller är någon onödig eller 
mindre relevant? Motivera 

Alt 2 lättast att läsa då man 
får följa en parameter lättare 
än i staplarna. Också en fördel 
med kryssrutorna där. 

N/A N/A 
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gärna kort nedan.  

7. Nedan visas en 
sammanfattning för en patients 
motorik för en specifik dag. 
Visas datan på ett bra sätt, 
alternativt finns det något 
annat sätt du hellre hade velat 
se datan på? 

Grafiskt snyggt, men oftast 
hänger tremor och 
bradykinesi ihop och är i 
motsatsförhållande till 
dyskinesi. En del patienter har 
aldrig tremor. Så jag skulle 
separera dessa tre till linjer, 
staplar, eller annat. 

3 N/A 

8. Nedan visas två olika sätt att 
presentera data som jämför en 
patients skakningar med 
dennes subjektiva upplevelse. 
Vilket av följande visar detta 
bäst, alternativt finns det ett 
bättre sätt? 

Båda är OK men Alt2 bäst N/A Övrigt 

9. En patient tar sin medicin 
flera gånger per dag. Varje 
tillfälle har en planerad 
dosering, men ibland kan 
läkaren ändra doseringsmängd. 
En patient kan även få en extra 
dosering (som visas med röd 
stapel). Anser du att grafen 
nedan tydligt visar den 
planerade doseringsmängden, 
den faktiska doseringen samt 
eventuella extra dosering, 
alternativt finns det något 
annat sätt du hellre hade velat 
se datan på? 

Det behövs en tidsaxel. Nu är 
det ju kategorier som gör att 
vi inte vet när pat tog sin 
medicin. 

N/A Nej 

10. Nedan visas samband 
mellan en patients medication 
compliance och motor 
funktion. Till vilken grad 
anses detta vara ett relevant 
och tydligt sätt att visa 
sambandet på? 

N/A 5 N/A 

11. En patient får inte ta sin 
medicin 30 minuter före eller 
efter måltid. Nedan visas 
samband mellan en patients 
meal compliance och 
medication compliance. Detta 
för att kunna se eventuella 

Jag vet inte hur meal resp 
med compliance är 
definierade. Förmodligen 
bättre att se tid när medicin 
tas i förh till maten. 

1 N/A 
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avvikelser. Till vilken grad 
anses detta vara ett relevant 
och tydligt sätt att visa 
sambandet på?  

12. Att se samband mellan 
olika datavärden är något som 
har efterfrågats. Nedan 
presenteras en översikt mellan 
två olika veckor som visar på 
en patients medication 
compliance i förhållande till 
tremor score samt patientens 
subjektiva upplevelse då det 
kommer till sina skakningar. 
Är nedanstående graf ett 
tydligt och relevant sätt att 
presentera detta på?  

Just dessa data förefaller 
orimliga. Pat mår bra med lite 
tremor men har slarvat med 
compliance... Rent grafiskt 
kan det nog funka, men jag 
undrar om det inte är bättre 
med linjediagram. Eller får 
man välja vilka tre parametrar 
man vill se? Isåfall mycket 
knapptryckande. Bättre då att 
presentera alla data, som ovan 
med möjlighet att kryssa vilka 
man vill se. 

4 N/A 

13. Tack så mycket för ditt 
deltagande. Har du övriga 
kommentarer är du 
välkommen att ge oss dem 
nedan. 

Sambandsgraferna från filmen 
var inte med här. De kan ha 
potential, men jag är inte 
säker. Just samband blir så 
knepiga med hänsyn till 
tidpunkter. Stor risk att man 
ser samband som inte finns 
och tvärtom - dvs både typ 1 
och 2-fel... Lycka till! 

N/A N/A 
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Bilaga 11 
Motivering  
 
 

Fråga Motivering 

1. Flödet som visades i videon (processen 
att ta sig mellan olika grafer och till 
samband) uppträder logiskt 

Till enkäten medföljer en video över två 
användarscenarierna för att få veta vad läkare 
som behandlar Parkinsons sjukdom tycker 
om det arbetsflöde som tagits fram. Tanken 
är att få en bild över hur läkarna kan tänka 
sig arbeta i sitt system. 

2. Jag gillar överlag hur informationen i 
systemet presenteras för mig. 

Det är även aktuellt att få veta mer om 
graferna och hur dessa presenteras i 
användarscenariot för att kunna diskutera 
kring om dessa grafer behöver bytas ut. 

3. Nedan presenteras tre presentationer 
kring hur en översikt över två veckors tid 
kan visas. Vilken anser du visa data på 
bästa sätt, alternativt finns det något annat 
sätt du hellre hade velat se datan på?  

En översiktsrepresentation över två veckor 
har diskuterats tillsammans med proxies. 
Denna fråga syftar till att presentera olika 
alternativ till översiktsrepresentationer för att 
se hur läkarna föredrar att se datan. 

4. Här presenteras alla mätningsområdens 
overall score där två veckor jämförs med 
varandra i radardiagram. Alternativ 1 visar 
de två veckorna där de presenteras ovanpå 
varandra. Alternativ 2 visar ett diagram för 
varje vecka. Vilken anser du visa data på 
bästa sätt, alternativt finns det något annat 
sätt du hellre hade velat se datan på? 

Som ovan presenteras en 
översiktsrepresentation, men här en 
jämförelse mellan två veckor. Frågan syftar 
till att ta reda på hur denna jämförelse kan se 
ut då det blir lättare att jämföra två veckor 
med varandra till skillnad från i 
översiktsrepresentationen ovan. 

5. Nedan visas tre olika presentationer 
över sleepscore som jämför en patients 
data mellan två olika veckor. Dessa tre 
grafer visar data på tre olika sätt. Anses 
alla tre grafer vara relevanta, eller är någon 
onödig eller mindre relevant? Motivera 
gärna kort nedan 

I möte tillsammans med proxies diskuterades 
hur sömn kan mätas och jämföras mellan två 
veckor. Denna fråga syftar till att ta reda på 
om graferna presenterar data på rätt sätt, 
alternativt ifall det finns ett annat sätt de 
hellre vill se datan på. 

6. Nedan visas två alternativ till 
presentation av en patients score över en 
vecka. Anses båda graferna vara relevanta, 
eller är någon onödig eller mindre 
relevant? Motivera gärna kort nedan.  

Ett av kraven (bilaga 1) var att presentera 
scores på bradykinesia och dyskinesia. Denna 
fråga presenterar två olika sätt att presentera 
detta på för att kunna få feedback kring 
huruvida det är ett bra sätt att visa datan på 
eller ifall det är något som saknas. 

7. Nedan visas en sammanfattning för en Frågan presenterar en sammanfattning 
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patients motorik för en specifik dag. Visas 
datan på ett bra sätt, alternativt finns det 
något annat sätt du hellre hade velat se 
datan på? 

bradykinesia, dyskinesia och tremor för en 
dag. Syftet är att presentera ett förslag för att 
se ifall grafen relevant, och i så fall om den 
presenterar datan på ett bra sätt. 

8. Nedan visas två olika sätt att presentera 
data som jämför en patients skakningar 
med dennes subjektiva upplevelse. Vilket 
av följande visar detta bäst, alternativt 
finns det ett bättre sätt? 

Ett av kraven i kravlistan (bilaga 1) var att 
patientens skakningar ska kunna jämföras 
med patientens subjektiva upplevelse kring 
skakningarna. Frågan presenterar två sätt att 
visa upp detta på. Syftet är att ta reda på om 
datan presenteras på ett bra sätt, eller om det 
finns ett bättre sätt att presentera det på. 

9. En patient tar sin medicin flera gånger 
per dag. Varje tillfälle har en planerad 
dosering, men ibland kan läkaren ändra 
doseringsmängd. En patient kan även få en 
extra dosering (som visas med röd stapel). 
Anser du att grafen nedan tydligt visar den 
planerade doseringsmängden, den faktiska 
doseringen samt eventuella extra dosering, 
alternativt finns det något annat sätt du 
hellre hade velat se datan på? 

Det har under möten med proxies varit svårt 
att komma fram till ett bra sätt att 
representera avvikelser vid dosering. I denna 
fråga presenteras ett exempel på hur detta 
kan illustreras med syftet att få feedback från 
faktiska slutanvändare. 

10. Nedan visas samband mellan en 
patients medication compliance och motor 
funktion. Till vilken grad anses detta vara 
ett relevant och tydligt sätt att visa 
sambandet på? 

Ett av kraven (bilaga 1) var att kunna se 
samband mellan medicine effects och motor 
function. Frågan syftar till att ta reda på ifall 
detta är ett bra sätt att presentera sambandet 
på. 

11. En patient får inte ta sin medicin 30 
minuter före eller efter måltid. Nedan visas 
samband mellan en patients meal 
compliance och medication compliance. 
Detta för att kunna se eventuella 
avvikelser. Till vilken grad anses detta 
vara ett relevant och tydligt sätt att visa 
sambandet på?  

Det fanns svårigheter att visa upp hur 
avvikelser kan se ut när patienter tar sin 
medicin inom tidsramen för måltider där 
medicin inte får tas. Denna fråga syftar till att 
visa ett exempel på hur det kan se ut, för att 
kunna få feedback på hur det kan göras 
bättre. 

12. Att se samband mellan olika 
datavärden är något som har efterfrågats. 
Nedan presenteras en översikt mellan två 
olika veckor som visar på en patients 
medication compliance i förhållande till 
tremor score samt patientens subjektiva 
upplevelse då det kommer till sina 
skakningar. Är nedanstående graf ett 
tydligt och relevant sätt att presentera detta 
på?  

Att se samband mellan tremor och subjective 
experience har nämnts i kravlistan (bilaga 1). 
Då medicine compliance och tremor också 
efterfrågats har en graf som innehåller dessa 
och subjective experience tagits fram. Syftet 
med detta är att få feedback på hur det 
representeras, eller om det överhuvudtaget är 
relevant.  
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13. Tack så mycket för ditt deltagande. 
Har du övriga kommentarer är du 
välkommen att ge oss dem nedan. 

Möjligheten att låta respondenter ge övriga 
kommentarer har betraktats som värdefullt 
eftersom det ger dem möjlighet att komma 
med åsikter som inte nödvändigtvis fångas 
upp av enkäten. 

 


