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Abstract 

 
Experio Lab i Landstinget i Värmland, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska 
Högskolan håller i dag på med att utveckla en digital tjänst i form av en app för 
smärtpatienter. Målet är att genom en digital tjänst kunna lära sig mer om hur patienter kan 
kartlägga sina besvär inför ett möte med sjukvården. 
 
Uppsatsen syftar till att inför kommande användbarhetstester på riktiga patienter 
undersöka hur väl prototypen fungerar när det kommer till gränssnittet och ge förslag som 
skulle kunna förbättra appen inför de kommande användbarhetstesterna.  
 
Undersökningen genomfördes i två steg: Först testades appen som en pappersprototyp. 
Därefter genomfördes användbarhetstester med hjälp av studenter och experter inom 
tjänstedesign på en ipad-platta, där både intervjuer och observationer gjordes. Resultatet 
visade att flera av testpersonerna hade samma sorts svårigheter när det kom till att interagera 
med appen. Svårast var att rita sina besvär på besvärsteckningen samt att veta var i processen 
man befann sig. Efter genomförande av studien uppgav de flesta testpersonerna att de skulle 
rekommendera appen till någon de kände. Majoriteten såg även behov av att appens 
användargränssnitt blir tydligare för användaren. 
 
 
Nyckelord: användbarhetstest, användargränssnitt, pilotstudie, smärta, smärtskala, 
besvärsteckningen.  
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1 Inledning 
Kapitlet börjar med bakgrund och problemområde och fortsätter sedan med syfte och 
undersökningsfrågor som är tänkta att besvaras. Samt vilken målgrupp uppsatsen vänder sig 
till och etiska överväganden, datainsamling och en beskrivning av appen. 

 
1.1 Problembakgrund 
Smärta är ofta svårt att definiera, enligt Läkemedelsboken (2015) definierar IASP 
(International Association for the Study of Pain) smärta som ” En obehaglig sensorisk och 
känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. 
Smärtan kan inte påvisas eller uteslutas med objektiva metoder. Man anser därför att det inte 
finns någon mening i att ifrågasätta hur patienten upplever sin smärta. Att i ifrågasätta en 
patients smärtupplevelse anses av patienten som kränkande (Läkemedelsboken 2015). 
 
KTH (Kungliga Tekniska högskolan) och Karolinska Institutet håller i dag på med att 
utveckla en digital tjänst i form av en app för smärtpatienter. Genom min handledare John 
Sören Pettersson kom jag i kontakt med Björn Hansell som jobbar som läkare på sjukhuset i 
Arvika samt på Experio Lab, som är en del av Landstinget i Värmlands utvecklingsavdelning. 
Experio Lab använder tjänstedesign som verktyg för att skapa mer personcentrerad vård 
(www.experiolab.se). 

Hansell drev våren 2016 ett projekt i samarbete med Karolinska Institutet, KTH och två 
entreprenörer. Deras mål syftar till att lära sig mer om hur patienter genom en digital tjänst 
skulle kunna kartlägga sina besvär. I februari var de mitt uppe i att skapa en prototyp som 
riktar sig till patienter med smärta.  

I dag är appen en tidig prototyp och behöver testas för att se hur väl gränssnittet fungerar och 
vad folk tycker om appen. Mitt uppdrag i projektet var att göra en pilotstudie där 
användbarhetstester genomfördes på prototypen av appen inför kommande 
användbarhetstester som är tänkt att genomföras på riktiga patienter.  

Genom Hansell kom jag i kontakt med Henrik Emilsson på Nordic medtest. Vi har 
tillsammans tagit fram underlag för användbarhetstesterna.  

  
 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur väl appen fungerar när det kommer till gränssnittet. 
Syftet är också att kunna ge rekommendationer på vidareutveckling av användargränssnittet 
inför kommande användbarhetstester på riktiga patienter. 

 

1.3 Undersökningsfrågor 
Uppsatsen syftar till att besvara följande undersökningsfrågor. 
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U1.   Hur väl fungerar appen när det kommer till gränssnitten? 

U2.   Vilka utmaningar finns för vidare utveckling av appen? 

U3.   Kan appen rekommenderas till att hjälpa patienter att utrycka sin smärta? 

 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för uppsatsen riktar sig främst till personer som är med och utvecklar appen. 
Andra personer som kan komma att vara intresserade av denna uppsats kan tänkas vara 
forskare inom området och möjligen någon entreprenörsgrupp om detta ska bli en säljbar 
produkt. 
 
 

1.5 Metod 
Det finns olika forskningsmetoder som man kan inrikta sig på är man genomför en 
undersökning. Patel och Davidson (2011) tar i sin bok upp skillnaderna mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning. Båda dessa syftar till hur man väljer att bearbeta, generera och analysera 
sin information som samlats in. Skillnaderna är att kvantitativ forskning gör mätningar vid 
datainsamling samt statiska bearbetnings- och analysmetoder. Medan kvalitativ forskning 
innebär att datainsamlingen i stället fokuserar på ”mjuka” data.  Med ”mjuka” data menar 
Patel och Davidson att detta kan vara i form av bland annat kvalitativ intervjuer och tolkande 
analyser. Dessa, menar Patel och Davidson (2011) ofta är verbala analysmetoder av 
textmaterial. Avgörandet för om man kommer att bedriva en kvantitativ eller kvalitativ 
forskning beror hur undersökningsproblemet är formulerat (Patel och Davidson 2011). I 
denna studie fokuseras det på den kvalitativa metoden i form av intervjuer, 
användbarhetstester och observationer. 
 
 

1.6 Appen 
Appen som Experio Lab i Landstinget i Värmland, Karolinska Institutet och Kungliga 
Tekniska Högskolan tagit fram är i dag en tidig prototyp. Appen är tänkt till att hjälpa 
patienter att kartlägga sin smärta innan man kommer till sitt läkarbesök.  
Syftet med appen är att patienten i lugn och ro skall få tid till att själv uttrycka sin smärta och 
att tiden på läkarbesöket skall kunna utnyttjas mer effektivt. I appen kan man lägga in tidigare 
sjukdomar eller operationer och pågående medicinsk behandling. När man är klar med 
kartläggningen ger appen en sammanfattning som är tänkt att man i framtiden skall kunna ta 
med sig till sitt läkarbesök.  

 

1.7 Avgränsningar 
Eftersom appen inte var fullt utvecklad i samband med användbarhetstesterna, kunde inte alla 
delar i appen testas. Appen fungerade enbart på en ipad-platta vilket gjorde att det var den 
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plattform som testet utfördes på. I studien var det från början tänkt att användbarhetstesterna 
skulle genomföras både på personer utan kronisk smärta och på riktiga patienter. 
Användbarhetstester på patienter kunde inte genomföras på grund av att uppdateringar av 
appen inte blev klara innan denna uppsats skulle lämnas in. Jag kommer ändå att vara med 
och utföra dessa tester men resultatet kommer inte att kunna visas i denna studie.    

 

1.8 Etiska överväganden 
De etiska överväganden grundar sig i de fyra övergripande etikregler som utvecklats av 
Vetenskapsrådet(2002): 

Informationskravet handlar om att informera de berörda om forskningens syfte.   

Samtyckeskravet innefattar att deltagarna som är med i undersökningen själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet innebär att de personuppgifter som samlas in skall förvaras så att 
obehöriga inte kan ta del av den.  

Nyttjandekravet innebär att data som samlas in från enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål.  

Utifrån dessa fyra krav fick alla testdeltagar innan testet började samma uppgifter om hur 
testet skulle genomföras samt vad testet handlade om. Testpersonerna fick information om att 
data som samlades in kom att sparas för vidare analys. Alla testpersonerna informerades om 
att de var helt anonyma. Testet var frivilligt och varje testperson hade rätt att avbryta testet när 
som helst under testets gång.  
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2 Litteraturkapitel 
Kapitel 2 tar upp olika typer av smärtskalor samt undersökningar som tidigare gjorts där 
personer med kronisk smärta kan föra in sina besvär i en app. Kapitlet tar också upp begrepp 
som relaterar till studien. Några av artiklarna kommer från Karlstads biblioteks databas och 
från lakartidningen.se. Sökorden som användes för att få fram dessa artiklar var bland annat 
”VAS” och ”pain app”. Några av de andra sökord som användes för att söka på artiklar var 
” measurement of pain” , “pain” och “pain self-report”. 

 
 

2.1 Olika typer av smärtskalor  
Det finns olika typer av skalor för att mäta smärta. Några av de vanligaste skalorna är VAS-
skalan (Visuell analog skala), NRS (Numerisk skala) och verbal beskrivande skalan. På 
webbsidan vårdhandboken uppger Brantberg och Allvin (2014) att VAS-skalan (se figur 1 
nedan) har en 10 cm lång vertikal eller horisontell linje där patienten får gradera sin smärta 
längs linjen. Det görs genom en markör som patienten får ställa in på aktuell smärtintensitet. 
Skalan går från 0 till 10, där 0 innebär ingen smärta och 10 värsta tänkbara smärta. VAS-
skalan har också en baksida som är till för vårdpersonalen för att enkelt kunna gradera graden 
smärta på ett enkelt sätt (Brantberg & Allvin 2014). 

 

Figur 1: VAS-skalan. Källa: Läkemedelsboken (2015). Återgiven med tillstånd. 
 
 
NRS är en skala där patienten graderar sin smärta genom att välja 0 för ingen smärta till 10 
för värsta tänkbara smärta. Den skalan kan förekomma med eller utan mätinstrument. Den 
verbala beskrivande skalan, är yttligare en skala och innebär att patienten själv får beskriva 
sin smärta för vårdpersonalen. Vårdpersonalen graderar sedan patientens smärta från 0 till 5. 
Där 0 är ingen smärta till 5 där smärtan upplevs som outhärdlig (Brantberg & Allvin 2014). 
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2.2 VAS-skalan och dess brister  
I artikeln ”Många symtom-skalor håller inte måttet” berättar Borg (2013) att det vanligaste 
sättet att mäta smärta på är VAS-skalan. Den förekommer i olika versioner vilket kan utgöra 
ett problem, eftersom den ger skillnader i skattningar. De VAS-skalor som inte är av den 
ursprungliga modellen finns i olika versioner. En version där linjen blivit en rektangel som är 
sönderdelad i bitar. Dessa bitar är sedan staplade efter varandra, vilket gör att den 
kontinuerliga variationen blir förstörd. Det finns VAS-skalor där man markerar ytor med hjälp 
av färg och ansikten som läggs till. Alla dessa olika versioner av VAS-skalorna gör att det 
skapas osäkerhet och individuella olikheter, men också tekniska felvariationer. När en patient 
fyllt i sin smärtskattning eller sitt resultat från en klinisk studie redovisas den vanligtvis 
genom att smärtan bedöms med hjälp av VAS-skalan. Frågan blir då, med vilken VAS-skala? 
Borg (2013) skriver om en studie där tolv personer som alla var psykologiprofessorer under 
2012 fick bedöma graden av smärta genom sex stycken glada till ledsna ansikten. Denna 
modell återfinns på flera VAS-skalor. Resultatet visade på att den här typen av modeller inte 
var något som hörde hemma i en smärtskala, eftersom bedömningen av smärta var svår att 
göra då de glada och ledsna ansiktena inte klart visade smärta.  

 

2.2.1 Besvärsteckning 
Förutom de ovannämnda skalorna kan man ta hjälp av en så kallad besvärsteckning (se figur 
2) som komplement. Med hjälp av besvärsteckning kan antingen patienten själv eller 
vårdpersonalen markera på en schablonbild var smärtan sitter på kroppen samt smärtans 
karaktär via symboler (Brantberg & Allvin 2014).  

Besvärsteckning är ett av de moment som finns med i appen för denna studie (se figur 5 
kapitel 3) där användaren själv får fylla i var på kroppen smärtan finns. 

 
 

2.3 Ange smärta via app 
En studie vid University of Leeds har genomfört en undersökning av alla då för näravarde 
tillgängliga appar för egenvård av smärta. Reynoldson med flera (2014) berättar i 
undersökningen att två av dessa appar valdes ut och testades genom användbarhetstester. 
Apparna som valdes ut var appen Manage My Pain som bestod av en smärtdagbok och appen 
Pain Scale som bestod av en smärtskala. 

Studien som Reynoldson med flera (2014) utförde genomfördes på smartphone appar och 
valdes ut efter de som var mest nerladdade. Testepersoner som rekryterades i studien var 
personal och studenter vid University of Leeds. Kriterierna för att få vara med i undersökning 
var att testpersonerna helst skulle äga en smartphone och förstå hur de använde den. 
Testpersonerna skulle helst ha tidigare eller nuvarande erfarenhet av långvarig eller 
återkommande smärta. Testpersonerna som ingick i studien bestod av 41 personer mellan 19 
och 59 år. Den största andelen var kvinnor och största delen bestod av universitetspersonal.   
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Figur 2: Besvärsteckning. Källa: Läkemedelsboken (2015). Återgiven med tillstånd. 
 
 

Resultatet som Reynoldson med flera (2014) fick fram från användbarhetstesterna i studien 
visade att de flesta testpersonerna (38/41) skulle kunna tänka sig att använda en sådan här app 
i framtiden. Av de som svarade att de inte skulle kunna tänka sig att använda sig av en sådan 
app var alla omedvetna om att dessa appar fanns. Av alla de som var med och deltog i studien 
var det sex testpersoner som inte var medvetna om att det fanns appar för att rapportera 
smärta.  

34 av 41 testpersoner kunde tänka sig att ladda ner Manage my pain och 40 testpersoner av 
dessa 41 skulle kunna rekommendera appen till en vän. När det gäller appen Pain Scale ansåg 
22 av testpersonerna att de skulle kunna tänka sig att ladda ner appen och 26 testpersoner 
kunde rekommendera appen till någon de kände. 39 av 41 föredrog någon av de två apparna 
medan två testpersoner inte föredrog någon. 

 

2.4 Pain Coach 
Enligt Horowitz  (2012) har WebMD, som är en webbplats där patienter erbjuds medicinsk 
information som kan hjälpa patienter i deras sjukvård, infört något som kallas för Pain Coach. 
Pain Coach finns på iPhone och är tänkt att hjälpa patienter som har kronisk smärta. Med 
hjälp av appen skall patienter som lider av kronisk smärta kunna spåra sina symptom. 
Patienten skall också med appens hjälp kunna dela data med en läkare. Via appen kan 
patienter få tips från läkare hur patienten i fråga skall hantera sin smärta. Dr Michael Smith, 
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chef för medicinsk redaktör på WebMD hävdar att appen skall fungera som en checklista som 
skall hjälpa patienten att kommunicera med läkaren.  

Appen Pain Coach har funktioner i form av en journal där patienten kan läsa om sitt 
livsmönster och vad som gör att smärtan triggas. Denna form av journal skulle kunna innebära 
att patienten kan få förslag på vilka behandlingar som skulle vara relevanta i just det enskilda 
fallet. Genom appen kan patienten få tillgång till läsning, videos och bildspel inom kronisk 
smärta (Horowitz  2012). 

Horowitz  (2012) berättar i artikeln att de genomfört två studier, en med patienter och en med 
läkare, för att utreda användargruppens acceptansgrad:  

- A recent WebMD survey revealed that 89 percent of respondents were willing to 
use a mobile pain diary on a smartphone app at least weekly and 70 percent would 
use an app with WebMD content that would help people manage and track pain. 

-  
- For the WebMD mobile survey, 531 people participated in a survey on chronic pain 

from May to June 2011. The company conducted the survey through its mobile 
Web site as well as iPhone and Android apps. 

-  
- In WebMD's survey of 131 physicians conducted from June 3 to June 11, 2012, in 

the Medscape Physician Connect Community, 92 percent of respondents preferred 
that patients had a way to track symptoms between trips to the doctor. 

Meanwhile, 65 percent of the doctors believed that a mobile app would enable 
patients to track the intensity of their chronic pain and relay the information to their 
doctor during an exam. 
(Horowitz  2012) 

Av undersökningen ovan kan man dra slutsatsen att acceptansgraden är relativt hög. Dock är 
det förvånande att det var mycket färre läkare som ansåg att en mobilapp var ett bra sätt för 
patienter att spåra sin smärta och vidarbefordra informationen till sin läkare än antalet läkare 
som ansåg att det var ett bra sätt för patienter att själva kunna spåra sina symtomer inför ett 
läkarbesök. 

 

2.5 Användbarhet 
Ett sätt att definiera användbarhet är att utgå från standarden  ISO 9241 som definierar 
användbarhet så här: ” Extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” 
(www.iso.org). Ett annat sätt att definiera användbarhet är genom Nilsen(2012) som 
definierar användbarhet som ett kvalitetsattribut som bedömer hur lätt användargränssnittet är 
att använda. Användbarhet hänvisar också menar Nilsen (2012) till metoder som man kan 
använda sig av under designprocessen. Enligt Nilsen (2012) kan användbarhet definieras 
genom fem stycken kvalitetskomponenter: 
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Learnability: How easy is it for users to accomplish basic tasks the first time they encounter 
the design? 

Efficiency: Once users have learned the design, how quickly can they perform tasks? 

Memorability: When users return to the design after a period of not using it, how easily can 
they reestablish proficiency? 

Errors: How many errors do users make, how severe are these errors, and how easily can 
they recover from the errors? 

Satisfaction: How pleasant is it to use the design? 

De kvalitetskomponenter som studien behandlar är framför allt learnability, errors och 
satisfaction. Alla dessa kvalitetskomponenter är i någon mening med vid utförandet av 
användbarhetstesterna. Genom observationer från användbarhetstesterna kunde man se hur 
lätt de olika testpersonerna hade att utföra uppgifterna. Genom användbarhetstesterna kunde 
man också se vilka fel som användarna gjorde och hur alvarliga dessa var samt vad 
testpersonerna ansåg om gränssnittet. 

För att uppnå användbarhet finns en del olika metoder. Nilsen (2012) anser att 
användbarhetstester är den metoden som är mest användbar. För att få en högkvalitativ 
användarupplevelse bör man genomföra användbarhetstester tidigt i designprocessen. I denna 
studie görs användbarhetstester på en tidig prototyp för att se hur väl gränssnittet fungerar. 
Det ger en möjlighet till att göra tidiga ändringar, för att på så sätt nå så hög kvalité möjligt.  

I kapitel 3 redogörs det för begreppet användbarhetstester. 

 

2.6 Metoder för att utvärdera användbarhet hos interaktiva produkter 
Inom användbarhetsstudier används ett flertal metoder. Också den vetenskapliga litteraturen 
som utvärderar dessa metoder är mycket omfattande.  Det här kapitlet handlar inte direkt om 
metoderna inom användbarhetsstudier utan om en viss interaktionsdesign. Metoder som krävs 
för att besvara pilotstudien kräver flera metoder. Metoderna utvärderas inte i sig och därför 
görs ingen litteraturgenomgång av metodologin. kapitel 3 tar i stället upp en metodologisk 
introduktion innan redogörelser för hur användbarhetstesterna genomfördes. 
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3 Metod 
Avsnitt 3.1 redogör för de begrepp och metoder som användandes i studien. 3.2 och 3.3 
redogör i detalj för hur experimenten sattes upp: avsnitt 3.2 (samt bilaga 1) beskriver hur 
pappersprototypen utformades samt hur användbarhetstestet på pappersprototypen 
genomfördes medan avsnitt 3.3 beskriver genomförandet av användbarhetstestet på appen.   
 
 

3.1 Metodologi för användbarhetstester 

 

3.1.1 Prototyp 
I början av design-processen kan man använda en så kallad prototyp för att visa upp ett 
koncept. Prototyper kan vara gjorda i pappersformat eller med hjälp av ett mer avancerat 
program (Benyon, 2010). Benyon pratar om att det finns två typer av prototyper, low fidelity 
(lo-fi) och high fidelity (hi-fi). Hi-fi prototyper är en prototyp som i regel har samma utseende 
som slutprodukten. Denna prototyp behöver dock inte alltid innefatta samma funktionalitet. 
Prototypen skapas i en programvara, oftast i samma program som själva slutprodukten eller i 
ett program särskilt skapade för att utveckla Hi-fi prototyper (Benyon, 2010). När man pratar 
om Lo-fi prototyper talar man om prototyper gjorda i pappersformat. En sådan prototyp syftar 
till att förmedla en generell ide och inte så mycket på att användaren skall få en tydlig bild av 
hur slutprodukten kommer att se ut (Benyon, 2010).  

 

3.1.2 Användbarhetstest 
Görling (2009) skriver i sin bok om att användbarhetstester är något man utför när man vill 
undersöka vilka svårigheter användaren har med att använda programmet. Genom att utföra 
ett användbarhetstest kan man få fram hur användarna lyckas med att utföra olika uppgifter 
samt hur väl användaren förstår de angivna instruktionerna i programmet. Enligt Görling 
(2009) kan man testa på olika sätt. Man kan till exempel använda sig av applikationen eller 
genom skärmdumpar på papper. Ett annat sätt är att man tar hjälp i från experter inom 
området. Man kan också testa genom att ta hjälp av experter som kan utvärdera programmet 
utifrån olika kognitiva modeller och regler. Att man låter någon annan än en programmerare 
testa användbarheten kan vara till stor nytta eftersom olika personer skiljer sig åt vad det 
gäller erfarenhet och referenser inom området.  
Nielsen Norman Group (2014) menar att för att förstå vad som fungerar och inte fungerar i ett 
gränssnitt, är det mest effektiva sättet att ta reda på detta genom att observera människor som 
använder den. Nielsen Norman Group (2014) menar att detta är det som är kärnan i 
användarbarhetstester. 
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3.1.3 Antal testpersoner  
Nielsen (2000)  hävdar att det kan räcka med 5 testpersoner för att uppnå ett effektivt resultat.  
Nielsen menar att när man samlat in data från en enda testperson har man redan lärt sig en 
tredje del av allt som finns att veta om användbarheten av designen. Nielsen (2000) fortsätter 
med att förklara att för varje testperson får man mindre och mindre ny data. Eftersom 
testperson efter testperson kommer att göra i stort sett samma saker som testpersonen innan. 
Efter att man gjort testet på den femte testpersonen kommer man att börja slösa bort sin tid. 
Man kommer då bara att observera samma saker och på så vis kommer man inte att lära sig så 
mycket nytt.  

 

3.1.4 Personas och scenario 
När man utvecklar en personas gör man beskrivningar av de människotyperna som skall 
representera systemet som man utformar för. Vid utformningen av en personas bör man 
beskriva namn bakgrund, mål och ambitioner. När man som designer har skapat en personas 
kan man lättare tänka sig in i för vilka människor man designar för (Benyon, 2010).   

Ett scenario är enligt Benyon (2010) en slags berättelse om människan i samband med att 
personen använder sig av tekniken för att utföra en aktivitet. Nielsen Norman Group (2014) 
menar att om man skall observera en testperson måste man ge den någon form av aktivitet 
som de kan utföra. Man bör därför ha ett scenario som ger testpersonen en förklaring och ett 
sammanhang till varför de skall utföra aktiviteten. Under användbarhetstester skall man i den 
mån man kan försöka att efterlikna den verkliga världen. Nielsen Norman Group (2014). 
 

3.1.5 Thinking aloud- tänka högt 
Thinking aloud är en teknik som enligt Nielsen (2012) innebär att man låter testpersonerna 
tänka högt under testets gång. Med hjälp av tekniken kan man upptäcka vad användaren 
verkligen tycker om designen genom att man får höra deras eventuella missuppfattningar. 
Fördelarna som Nielsen (2012) tar upp med tekniken är att det inte behövs någon speciell 
utrustning och man kan använda tekniken i stort sett på alla typer av användargränssnitt. 
Nackdelar som kan finnas med tekniken är enligt Nielsen (2012)  bland annat att 
testpersonerna kan tycka att det är en onaturlig situation vilket kan leda till att det är svårt för 
testpersonen att få en flytande monolog. En risk med tekniken kan vara att testpersonen tänker 
igenom situationen innan han eller hon talar, om detta inträffar bör man som testledare 
uppmana testpersonen till att prata. 

 

3.1.6 Observation 
Att intervjua människor kan göra att man inte får med alla detaljer som är relevanta. Vissa 
saker kan vara svåra att förklara i ord och en del människor kan tycka att det är pinsamt att 
erkänna vissa svårigheter. För att kunna gå runt dessa svårigheter är en observation en bra 
teknik (Benyon, 2010). Genom att observera människor kan man enligt Patel och Davidson 
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(2011) studera beteenden och skeenden hos personer i dess naturliga sammanhang vid det 
tillfället då det inträffar. En observation är ofta ett komplement till andra tekniker som man 
samlat in information med (Patel och Davidson 2011). 

När man genomför användbarhetstester kan det vara bra att ha med en eller flera observatörer. 
Att ha med en observatör hjälper testledaren att se saker från olika synvinklar om vad som 
händer under testets gång. En observatör kan också vara till stor hjälp när det kommer till att 
fylla på med fler anteckningar (Rubin & Chisnell 2008). 

 

3.1.7 Intervju 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det olika grader av standardisering vid intervjuer. En 
intervju med en låg grad av standardisering eller en intervju som är helt ostandardiserad 
innebär att man själv formulerar frågorna under intervjuns gång. Dessa intervjuer innebär att 
man ställer frågor i en ordning som man anser är lämplig för just denna intervjuperson. En 
intervju som i stället är helt standardiserande, innebär enligt Patel och Davidson (2011) att 
frågorna som kommer att ställas är i samma ordning till varje person som man intervjuar och 
frågorna kommer att vara identiska med varandra. Att använda sig av en helt standardiserande 
intervju används ofta då man vill jämföra och generalisera något. Patel och Davidson (2011) 
pratar om hur strukturerad en intervju är. En helt strukturerad intervju innebär att man har 
fasta svarsalternativ. Har man däremot öppna frågor utan fasta svarsalternativ blir graden av 
strukturering utifrån frågornas formulering (Patel och Davidson 2011).   

 

3.2 Förberedelse för användbarhetstest med pappersprototyp 
För att få en tidig bild av hur grässnittet upplevdes och om det fanns svårigheter som 
testpersonerna stötte på, testades appens tänkta gränssnittsutformning först som en 
pappersprototyp, en så kallad lo-fi prototyp (se avsnitt 3.1.1). Pappersprototypen har försökts 
att efterlikna de skisser som Hansell producerade när projektet började (se figur 3 nedan). 

 

3.2.1 Scenariot för pappersprototypen 
Ett scenario utformades för att ge testpersonerna information om vad de skulle fylla i för 
uppgifter på pappersprototypen eftersom testpersonerna inte hade några riktiga besvär. 
Scenariot som testpersoner fick bestod av tre uppgifter. Den första uppgiften var att fylla i 
sina besvär inför ett kommande läkarbesök. De andra uppgifterna bestod i att läsa 
sammanfattningen och att fylla i tidigare operationer (se bilaga 1). 

 



12 
 

 
 
Figur 3: Visar ett utdrag i från pappersprototypen. Första skissen representerar sidan med 
besvärsteckningen där testpersonerna skulle fylla i var på kroppen smärtan fanns och 
intensiteten på smärtan. Den andra skissen visar sidan man kom till när man tryckt på historik. 
Här kunde testpersonerna trycka på ”lägg till ny sjukdom” och lägg till ny operation”. 
 
 

3.2.2 Genomförandet av pappersprototypen  
Testet på pappersprototypen genomfördes på fyra testpersoner. Alla testpersonerna fick innan 
testet en kort beskrivning av vad testet gick ut på samt svara på några bakgrundsfrågor (se 
tabell 1, kapitel 4). Därefter fick varje testperson läsa scenariot och påbörja testet. Alla 
testpersoner bads under testets gång att tänka högt (se avsnitt 3.1.5) och tala om ifall det var 
något de inte förstod eller tyckte var konstigt. Om testpersonerna körde fast fick de 
vägledning om hur de skulle gå vidare. Under testets gång satt en testledare tillsammans 
testpersonen med som både gav instruktioner om hur testet gick till samt observerade 
testpersonen under testsessionen (se avsnitt 3.1.6).   

 

3.3 Förberedelser för användbarhetstest med app 
Efter genomförandet av användbarhetstester av pappersprototypen var nästa steg att testa 
själva appen. Tillsammans med Emilsson på Nordic Meadtest genomfördes några möten där 
förberedelserna inför användbarhetstesterna gicks igenom. Hur användbarhetstester skulle gå 
till samt vilka testpersoner som skulle rekryteras. Användbarhetstester genomfördes sedan 
tillsammans med Hansell samt en observatör från Karlstads universitet. Samtliga tester 
genomfördes på en ipad-platta i ett enskilt rum på Experio lab och i ett grupprum på Karlstads 
universitet.   
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3.4 Användargränssnittet till appen 
På de följande sidorna (se figur 4-9) visas ett utdrag från appen i form av skärmdumpar (se 
figur 4-9) för att kunna ge en tydlig bild över hur appen såg ut.  

Innan användaren kan börja kartläggningen måste användaren logga in. Efter inloggningen får 
användaren välja språk samt välja att ange nytt besvär. Därefter får användaren möjlighet att 
välja symtom på smärtan (se figur 4). 

 

Figur 4: Symtom.  Källa: Björn Hansell. 

På sidan med symtom har användaren möjlighet att välja symtom på smärtan. Det görs genom 
att användaren trycker på det symtom som stämmer överens med smärtan. Den markerade 
symtomen visas då i blått. Här kan användaren endast klicka i ett av symtomen. För att 
komma vidare i processen används nästa-knappen längst upp till höger. Användaren kan 
också välja att trycka bakåt till föregående sida (mina besvär översikt). Längst ner på sidan 
finner användaren menyn.  
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Figur 5: Besvärsteckning. Källa: Björn Hansell. 

På besvärsteckningen kan användaren rita var på kroppen smärtan finns samt välja 
intensitetsgrad. Det görs genom att användaren först trycker på draw-knappen för att sedan 
med hjälp av intensitetsgraden välja hur stark smärtan är (den visas i olika färger beroende på 
hur stark smärtan är). Sedan kan användaren rita var på kroppen smärtan upplevs. Användaren 
kan trycka på erase-knappen för att sudda genom att dra fingret över den delen som skall tas 
bort. För att komma vidare i processen används nästa-knappen längst upp till höger. 
Användaren kan också välja att trycka bakåt till föregående sida (karaktär). 
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Figur 6: Förlopp. Källa: Björn Hansell. 

Sidan med förlopp visar hur användaren kan beskriva hur besvären förändrats över tid genom 
att ange när smärtan uppstod samt rita på grafen hur smärtan varierat över tid. För att komma 
vidare i processen används nästa-knappen längst upp till höger. Användaren kan också välja 
att trycka bakåt till föregående sida (besvärsteckning). 
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Figur 7: Förvärrande eller lindrande faktorer. Källa: Björn Hansell. 

Här har användaren möjlighet att visa om det finns något som förvärrar eller lindrar smärtan. 
För att komma vidare i processen används nästa-knappen längst upp till höger. Användaren 
kan också välja att trycka bakåt till föregående sida (förlopp). 
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Figur 8: Översikt.  Källa: Björn Hansell. 

När användaren är färdig med att fylla i sina besvär kommer användaren till sidan för 
översikt. Här kan användaren välja att lägga till ett nytt besvär och se tidigare besvär. 
Användaren kan också välja att dölja tidigare besvär. För att komma vidare i processen måste 
användaren antingen välja nytt besvär eller välja ett alternativ i menyn längst ner på sidan, 
alternativt trycka på exit-knappen som loggar ut användaren. 
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Figur 9: Min historik.  Källa Björn Hansell. 

Ett utdrag över hur det ser ut då användaren tryckt på historik. Här kan användare välja att 
fylla i både tidigare operationer samt tidigare sjukdomar genom att klicka på respektive 
knapp. På skalan längst ner skall användaren sedan kunna se sina tidigare operationer. För att 
komma vidare i processen måste användaren antingen välja ett alternativ i menyn längst ner 
på sidan eller trycka på exit-knappen som loggar ut användaren. 
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3.3.1 Rekryterandet av testpersoner - appen 
Målgruppen för appen riktar sig till främst till personer med kronisk smärta. Att kunna avgöra 
vilken typ av människor som lider av kronisk smärta går inte riktigt att svara på då alla typer 
av människor kan falla under denna kategori. Därför var målet att försöka nå olika grupper av 
människor. För att göra det valdes både yngre och äldre personer. Testpersonerna delades in i 
två olika grupper, en studentgrupp och en expertgrupp. Studentgruppen representerar den 
yngre generationen och expertgruppen representera både den äldre generationen samt experter 
inom området tjänstedesign.  
Valet att använda sig av testpersoner som är experter inom tjänstedesign var för att ta reda på 
vad de ansåg om appen och om de hade några synpunkter på saker som skulle kunna 
förbättras. Varje grupp bestod av sex testpersoner, vilket är någon mer än vad Nielsen (2000) 
hävdar kan räcka för att uppnå ett effektivt resultat (se avsnitt 3.1.3).  
Sex testpersoner per grupp ansågs därför vara tillräckligt för att få svar på de 
undersökningsfrågor som fanns att besvara i uppsatsen. Båda grupperna bestod av hälften män 
och hälften kvinnor för att få en jämn fördelning mellan könen. 
 

3.3.2 Scenario - appen 
Efter valet av vilka grupper som ansågs skulle passa bra som testpersoner utvecklades ett 
scenario (se bilaga 3) till de olika grupperna. Eftersom testet inte kom att testas på riktiga 
patienter. Tillsammans med Emilsson gjordes två olika typer av personas en för 
studentgruppen och en för expertgruppen. För att göra dessa personas så verklighetstrogna 
som möjligt och göra det lättare för testpersonerna att kunna leva sig in i historien på ett så 
verkligt sätt som möjligt, försökte beskrivningen anpassas till den tänka målgruppen när det 
kommer till ålder och tänka sjukdomsbesvär. När utformingen av vad de olika personas hade 
för olika typer av besvär utformades ett scenario utifrån varje personas.  

 

3.3.3 Genomförandet av test - appen 
Testerna genomfördes i ett enskilt rum på Experio lab och i ett grupprum på Karlstad 
universitet. Innan testet började fick alla testpersonerna information om vad testet handlade 
om samt hur det skulle gå till (se bilaga 4). Testpersonerna bads att tänka högt (se avsnitt 
3.1.5) under testets gång för att få ut mer om hur testpersonerna verkligen uppfattade appen 
som helhet och dess gränssnitt. 

Varje testperson fick innan de påbörjade testet svara på några bakgrundsfrågor (se tabell 2 & 
3 kapitel 4) Bakgrundfrågor är frågor som ställs före testet. Bakgrundsfrågorna kan vara till 
hjälp eftersom man genom dessa kan få information om testpersonernas tidigare erfarenheter 
och preferenser (Rubin & Chisnell 2008).  Efter att varje testperson svarat på 
bakgrundsfrågorna fick de läsa scenariot för respektive grupp (se bilaga 3). Under testets gång 
fanns en testledare med som gav vägledning till testpersonerna om det var något som de 
tyckte var svårt eller om det fanns något de inte förstod. Med i rummet fanns en observatör 
som observerade testpersonen och förde anteckningar.  
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Efter testet blev varje testperson intervjuad om hur de upplevde appen (se bilaga 5). I denna 
undersökning var intervjun helt standardiserande (se avsnitt 3.1.7) vilket gjorde att alla 
testpersonerna fick svara på samma frågor. De ställdes också i samma ordning. Tanken med 
en helt standardiserande intervju är att jämföra de olika svaren och se vad som skiljer dem åt 
och vad som inte gör det för att på så sätt kunna identifiera om fler än en testperson upplevde 
samma svårigheter. Intervjuerna som genomfördes innehåller inte några fasta svarsalternativ, 
vilket gjorde att intervjuerna hade en låg grad av strukturering. Det gjorde att testpersonerna 
fick svara med egna ord och inte med specifika svar. Vilket lede till att man kunde få ut mer 
information som kom att vara betydelsefull för utvärderingen av appen. Men också att 
testpersonerna kunde ge synpunkter på sådant som man annars kanske inte tänkt på och som 
kunde vara till stor nytta. 
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4 Resultat och analys 
Här presenteras resultatet från användbarhetstester, observationerna samt intervjuer.   

 

4.1 Resultat – pappersprototypen 
Tabellen 1 visar svar på bakgrundsfrågorna som ställdes till varje testperson innan testet 
började. Därefter följer en beskrivning om hur testpersonerna gick till väga under testets gång. 

Tabell 1: Bakgrundsfrågor 

 Ålder Kön 

TP1 51 Kvinna 
TP2 29 Man 
TP3 58 Man 
TP4 32 Kvinna 

 

TP1 
TP1 tyckte att prototypen i sin helhet var enkel att använda. TP1 fastande lite på sid 6 och 
trodde att man skulle rita en ring på kropparna. TP1 hade lite svårt med sid 10 då TP1 inte 
tyckte att det framgick tydligt att man var klar med att ha fyllt i sina besvär. TP1 funderar lite 
på vad dölj betyder samt vad som händer om man trycker på dölj om besväret då försvinner? 
TP1 funderande ett tag på sid 12, då det står lägg till ny sjukdom och lägg till ny operation. 
TP1 sade då ”vadå lägg till ny operation, jag har ju redan opererats?”.  TP1 tyckte att själva 
formuleringen var lite konstigt om man där skall lägga till sin historik.  
(Se bilaga 2 för respektive sida) 

TP2 
TP2 funderande väldigt länge på sid 3 om vad man skulle göra, TP2 funderade på vad 
kropparna var för något och hur man skulle fortsätta. TP2 fick då vägledning om att titta efter 
något som liknade en knapp. TP2 tryckte då på ”knappen” nytt besvär. TP2 fastande lite på 
sid 6 och ritade först en ring på kroppen där smärtan fanns och sedan ritade TP2 på intensitet-
skalan hur ont besväret var. TP2 tyckte också att intensiteten var åt fel håll och att symbolen 
för penna och sudd borde ligga längre upp, ovanför kropparna. TP2 tyckte att skalan även var 
åt fel håll på sid 9. TP2 hade svårt att förstå sidan 10 och visste inte hur man skulle göra för 
att gå vidare. Här saknade TP2 någon sorts bekräftelse på att man var färdig. På sid 12 
reagerade TP2 precis som TP1 att det stod ”Lägg till ny sjukdom” och ”Lägg till ny operation.  
TP2 sa ”men jag förstår inte, ska jag anmäla en ny operation? Skall inte läkaren göra det?” 
och ”det känns som jag skall beställa en ny sjukdom” TP2 tycket att det istället borde ha stått 
något i stil med ” Lägg till tidigare operationer”. TP2 tyckte att prototypen ibland var lite svår 
att förstå. 
(Se bilaga 2 för respektive sida) 
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TP3 
TP3 funderade hur man skulle gå tillväga på sidan 3 och funderade på vad kropparna var för 
något. TP3 tyckte att intensitet-skalan på sidan 6 var åt fel håll precis som TP2 tyckte. TP3 
ritade var smärtan fanns på kropparna och hur stark intensiteten var på skalan. TP3 hade 
också som både TP1 och TP2 svårt med sidan 10 och visste inte riktigt om man där var färdig 
med att beskriva sina besvär och var man sedan skulle göra. ”Det framgår inte riktigt om det 
är klart” och ”vad skall man dölja?” sade TP3. TP3 reagerade även på sidan 12 om att lägga 
till en ny sjukdom samt operation. TP3 sade ”Tycker att det är något som läkaren borde göra” 
TP3 tyckte också att det var väldigt många steg som man skulle gå igenom och att en kortare 
version hade varit till en fördel. Men TP3 tyckte att prototypen i sin helhet var lätt att förstå. 
(Se bilaga 2 för respektive sida) 

TP4 
TP4 vet inte riktigt hur man skall gå till väga på sidan 3. TP4 får lite vägledning om att leta 
efter en ”knapp”. TP4 hittar till slut och ”trycker på knappen” för att komma vidare. Även 
TP4 tycker att intensitet-skalan på sidan 6 är åt fel håll och förstod det som att man skulle rita 
på intensitet-skalan och inte på kropparna. TP4 hade även funderingar på skalan på sidan 7 
och tyckte att den borde ha börjat på 00:00 istället. När TP4 kom till sidan 12 så funderande 
TP4 hur man skulle göra om man ville lägga till både en ny operation och en ny sjukdom. 
Efter en liten stund ”tryckte” TP4 på ”Lägg till ny operation”. TP4 sa att man förstod 
prototypen ganska så bra och själv kunde se hur den skulle kunna tänkas se ut på en 
dataskärm. TP4 tycket dock att alla skalor borde vara av samma karaktär och att man borde ha 
använt samma begrepp på skalorna. TP4 tycket också att pennan och suddet borde varit med 
på de andra sidorna. Eftersom alla sidor då skulle få samma struktur och man då får lättare att 
förstå vad man skall göra. TP4 sa ”När jag väl kommit på att jag skulle använda pennan letade 
jag efter den på nästa sida. TP4 tyckte även att sammanfattningen borde ha varit på samma 
sida som den som kommer när man har fyllt i alla uppgifter så att man vet att man är klar. Det 
borde ha framgått tydligare att man var klar med att fylla i alla sina besvär.  
(Se bilaga 2 för respektive sida) 

 

4.1.1 Utmaningar för pappersprototypen 
Feedback: Då alla testpersoner saknade någon slags feedback på att de fyllt i sina besvär, är 
en utmaning att ge användarna någon slags bekräftelse på att de är färdiga med att fylla i sina 
besvär samt hur de skall gå vidare.  

Historik: På sidan men historik reagerade alla testpersoner på ”Lägg till ny operation” och 
Lägg till ny sjukdom” Bland annat sa TP1 ”vadå lägg till ny operation, jag har ju redan 
opererats.” TP2 sa ”men jag förstår inte, ska jag anmäla en ny operation skall inte läkaren 
göra det” och ”det känns som jag skall beställa en ny sjukdom”. Här blir utmaningen att 
förtydliga för användaren att man här kan lägga in sina tidigare sjukdomar och historik. 
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Figur 10: ”Historik”-sidan i pappersprototypen. 

 

 

Besvärsteckning: Alla testpersoner hade svårt att veta hur de skulle göra när de skulle rita 
sina besvär på besvärsteckningen. Testpersonerna trodde att de skulle rita på kropparna och 
sedan fylla i intensiteten. En utmaning här blir därför att se till att användaren får en tydligare 
bild över hur man skall rita samt sudda.  
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Figur 11: Besvärsteckningen i pappersprototypen. 

 

4.2 Resultat från test - appen 
När prototypen av appen var färdig såg den lite annorlunda ut än vad pappersprototypen 
gjorde. Dels fanns pilarna för att gå till nästa sida inte kvar på samma ställe utan hade ersatts 
med en nästa knapp längst upp till höger. Symbolerna för de olika alternativen som historik, 
behandlingar med mera hade ersatts med enbart text.  

Nedan redovisas resultatet från de tester som genomfördes på appen samt observationer, 
uttalanden och svar på intervjufrågor från samtliga testpersoner. 

Tabell 2 visar svaren på de bakgrundsfrågor som ställdes till studentgruppen innan testet 
började. Tabell 3 visar svaren på de bakgrundsfrågor som ställdes till expertgruppen innan 
testet började. 
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Tabell 2: Bakgrundsfrågor – studentgruppen 

 Ålder Kön Yrke/sysselsättning Vad är din inställning 
till datorer 

STP1 26 Kvinna Socionom Positiv* 

STP2 29 Man Dataingenjör Positiv* 

STP3 31 Kvinna Webb och multimedia Positiv* 

STP4 22 Man Webb och multimedia Positiv* 

STP5 22 Kvinna IT-projektledning och affärssystem Positiv* 

STP6 22 Man Webb och multimedia Positiv* 

*Här var alternativen Positiv neutral och negativtill till att använda datorer i olika 
sammanhang.  

 

Tabell 3: Bakgrundsfrågor - expertgruppen 

 Ålder Kön Yrke/sysselsättning Hur är din inställning 
till datorer? 

ETP1 41 Kvinna Utvecklingsledare Positiv* 

ETP2 53 Kvinna Kommunikatör Positiv* 

ETP3 48 Man Utvecklingsledare Positiv* 

ETP4 27 Kvinna Tjänstedesigner Positiv* 

ETP5 29 Kvinna Designer Positiv* 

ETP6 51 Man Förbättra vård och 
förebygga hälsa 

Positiv* 

 * Här var alternativen Positiv neutral och negativtill till att använda datorer i olika 
sammanhang 

 

4.2.1 Testprotokoll (tänka högt och observation) -appen 
Nedan (se tabell 4) redogör för sammanställningen av de observationer som togs av mig, 
Hansell och en student från Karlstads universitet i samband med användbarhetstesterna från 
studentgruppen och expertgruppen. Moment på vänstersidan beskriver vilket sida 
testpersonen befann sig på. ETP1 står för en testperson från expertgruppen och siffran efter 
för vilken testperson den representerar. Samma sak gäller för STP1 men där S står för 
studentgruppen. Exempel, ETP3 står för testperson 3 från expertgruppen. 
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Tabell 4: Sammanställning av observationerna under samtliga tester 

 Moment 

 

 Observationer 

ETP*=Expergruppen      STP*=Studentgruppen 

(Ex, ETP3=expertgurppen testperson 3) 
 

Välj 
språk/introduktio
n 

  

 

ETP3 undrar var ETP3 är någonstans 
ETP2 funderade på instruktionstexten och undrar vem som är ni texten. 

  

Symtom/karaktär 

  

ETP1 och ETP3 Väntade på att det automatiskt skulle byta sida efter det att de klickat i 
symtomen.  
ETP1 Förstod inte vad som menas med att ange en karaktär. ETP2 och ETP6 ville kunna 
fylla i fler karaktärer. ETP4 och ETP5 letade efter knappen ”nästa” och tycker att det är svårt 
att få en överblick över alla orden. ETP5 tyckte att det var jobbigt med så mycket svart och 
så lite runt omkring. 

_____________________________________________ 

STP1 väntade på att appen skulle byta sida automatiskt 
STP1,STP2 och STP4 hade svårt att se nästa-knappen 
STP6 försöker välja flera symtomer och blir förvånad att det inte går. 

  
Besvärsteckninge
n  

Här hade alla testpersonerna svårt. Alla testpersonerna utom ETP3 hade svårt för att förstå 
hur suddet fungerade. ETP1 Försökte radera genom att “sudda”. ETP4 skulle vilja se bilder 
på sudd och penna hellre än text och ETP5 hade svårt att förstå vilket verktyg som var 
suddet.  
ETP1 ETP3 och ETP4 hade svårt för hur intensiteten fungerade.  
ETP1 och ETP2 undrar vad som var vänster och höger på kropparna. Både ETP1 och ETP4 
ville kunna rita i fler symtom på figuren.  
ETP6 hade svårt att rita med fingret när det var så liten bild och hade velat kunna styra 
pricken som ETP6 ritade. 

____________________________________________ 

STP1 STP3 funderar på vad som är höger och vänster på kropparna. STP1,STP3 och TP6 
hade svårt att förstå hur intensiteten fungerade och fick vägledning 
STP3 hade svårt att förstå hur suddet fungerade. 
STP2 och STP5 förstod besvärsritningen i stort set på en gång och STP3 ritade först och 
förstod sedan att man kunde använda intensiteten. STP3 ritade även på båda kropparna. 
STP6 ritar på baksidan av kroppen detta för ”att slippa tänka spegelvänt”  

  
Förlopp ETP1, ETP2, TP3 ETP4 och ETP6 hade svårt att rita på grafen. ETP1 ritade utanför grafen 
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och då fungerade det inte och undrade om det går att sudda. ETP2 råkade rita fel och visste 
inte hur man ritade om, ville att skalan skulle stå i tid istället för datum samt att klockslaget 
på den andra skalan skulle visa 06.00 istället. ETP3 Förstod inte att man var tvungen att rita 
linjen i ett svep. ETP4 saknar möjlighet att endast lägga till årtal och ansåg att grafen var lite 
klumpig att använda. ETP4 var osäker över vad grafen med klockslag betydde. ETP4 tyckte 
att det kopplar till aktivitet mer än tidpunkt. ETP6 hade svårt att relatera till tiden på dygnet 
eftersom besvären främst varierar med fysisk aktivitet. ETP3 funderar hur man skall gå 
vidare till nästa steg och vill se en ”nästa” knapp närmare.ETP5 saknade suddet som fanns på 
besvärsritningen.  

_____________________________________________ 

STP1 funderar på hur man ritar om på grafen. 
STP2 och STP5 undrar var radera finns och undrar vart suddet tagit vägen. STP3 funderar på 
var nästa-knappen är och STP4 tycker det är svårt att veta hur man ska rita smärta under 
dagen då det är svårt att veta hur dagen ser ut. STP5 funderar på om NEJ är i fyllt på knappen 
för JA och NEJ 

Lindrande 
faktorer(bättre 
sämre skalan) 

  

ETP3 tyckte inte att det fanns med alla alternativ och ansåg knappen ”nästa” borde legat mer 
logiskt. ETP2 och ETP4 undrar vad ansträngning betyder och  tyckte att  det kändes som 
samma sak som att röra på kroppen. ETP5 vill byta plats på ”värre” och ”bättre” 

_____________________________________________ 

STP1 vill ha fler alternativ och funderar på om allt är med 
STP3 STP4 funderar lite på skillnaden mellan ansträngning och att röra på kroppen 

  
Fritext 

  

ETP2 saknar en klar knapp. ETP4 undrar om man kan ställa en fråga i fritexten och ETP6 
skrev till meddelande till sjukvården. ETP4 undrade om man behövde upprepa frågan i 
fritexten i besvär två som man skrev i besvär ett. 

_________________________________________ 

STP2 tycker att allt är med men skriver lite ändå. 

  

  

Sammanfattning ETP3 ETP5 undrar vad som händer med sammanfattningen. ETP5 undrade om den skickas 
och ETP3 undrar om man kan integrera det här i sin journal, vill kunna logga in i sina 
vårdkontakter och lägga till sammanfattningen. ETP5 skulle vilja att allt man matat in i de 
olika stegen fanns med i sammanfattning. ETP6 tyckte att det vore bra om sammanfattningen 
vore röststyrd och att man i slutet fick någon slags tack för att man fyllt i ex så man vet att 
man vara klar.  Och undrar vad nästa steg är efter sammanfattningen. 

__________________________________________ 

  

  
Översikt(nytt  ETP2 funderar på vad som händer om man trycker på dölj. 

ETP2 och E TP3 vill att det ska vara tydligare när man är klar. ETP3 vill ha ett meddelande 
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besvär) 

  

  

  

om att man är klar och en ångra-knapp. ETP1 och ETP2 ville kunna lägga till ytligare ett 
symtom som hörde till samma besvär och tyckte det var konstig att behöva göra om allt igen 
genom att trycka på nytt besvär. 
ETP5 funderar över varför det står nytt besvär och har svårt att veta var i processen som man 
är. 

___________________________________________ 

STP1 och STP2 vet inte vad man skall göra nu eftersom man inte har något nytt besvär. 
STP3 och STP6 undrar om det är klart nu. 
STP1 tror att man skall lägga till operationen som nytt besvär. 
STP2 undrar varför det bara finns en exit-knapp och ingen klar-knapp 

  

  
Historik Alla testpersoner utom ETP6 Tyckte inte se det som en självklarhet att man skulle lägga in 

tidigare sjukdomar. ETP4 trodde ”de redan låg i appen då det var så länge sedan och borde 
inte läkaren redan ha den informationen”. ETP3 funderar på vad historik är för något, saknar 
guidning i processen och instruktioner  
ETP3 tycker det är var oklart med klar-knappen (done) när man skulle välja datum och ville 
flytta på lägg till-knappen. 
ETP2 tyckte det borde finnas ett ”vet ej” som svarsalternativ till om sjukdomen är borta eller 
inte och har svårt att se vad det står vid mycket korta sjukdomsförlopp. 
ETP4 skulle vilja få instruktioner om hur lång tillbaka i tiden som man skall fylla i historik. 
Både ETP5 och ETP6 hade svårt att veta vad man skulle göra när man var klar saknar 
guidning till nästa sida. 

____________________________________________ 

Alla testpersonerna hade svårt att hitta var historiken fanns. 
STP1 undrar vad man skall göra efter att man fyllt i operationen borde framgått tydligare. 
STP2 ansåg att historik mm borde ligga längst upp i menyn. 
STP2 tycker att siffrorna på tidslinjen ligger väldigt tätt i hop. 
STP3 har svårt att få bort tangentbordet. 
STP3 undrar om det inte går att välja NEJ på frågan om man använder läkemedel. 
STP4 märker att ordförslagen som kommer upp i textfältet inte verkar fungera och att 
operationsnamnet går utanför tidslinjen och därmed inte går att läsa fullt ut. 

  
Behandlingar/läke
medel 

ETP2 och ETP5 har svårt att förstå skillnaden mellan dosstryrka och dosering. 
ETP4 och ETP6 har svårt att veta när man är klar och saknade någon knapp för ”färdig” 

____________________________________________ 

STP2 saknar kryss-knapp för att kunna ta bort och en klar-knapp. 
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4.2.2 Analys av testprotokoll - appen 
Flera testpersoner tyckte att appen inte hjälpte dem att komma framåt 
I expertgruppen antog 2 testpersoner och i studentgruppen 1 testperson att appen automatiskt 
skulle byta sida efter att ha de fyllt i symtom och karaktär.  2 testpersoner från expertgruppen 
och 1 testperson från studentgruppen ville kunna fylla i fler än ett symtom och karaktär. ”En 
testperson sade ”Jag ser flera som passar mig. Eftersom den inte automatiskt går vidare utgick 
jag från att jag kunde välja fler, men det gick inte”. 
2 testpersoner från expertgruppen och 3 testpersoner från studentgruppen tyckte att det var 
svårt att hitta nästa-knappen.  
 
Många testpersoner hade svårt med besvärsteckningen 
Sidan med besvärsteckningen hade alla i expertgruppen svårt med. 5 testpersoner från 
expertgruppen och 1 testperson från studentgruppen hade svårigheter att förstå hur suddet 
fungerade. 3 testpersoner från expertgruppen samt 3 testpersoner från studentgruppen hade 
svårt för intensiteten och hur den fungerade. 2 testpersoner från expertgruppen och 2 
testpersoner från studentgruppen hade svårt att skilja vad som var höger och vänster på 
kropparna. ”Är det höger utifrån mitt perspektiv eller utifrån dockans” sade en av 
testpersonerna. 
 
Flera testpersoner hade svårigheter med att rita och sudda på graferna 
5 testpersoner från expertgruppen och 3 testpersoner i från studentgruppen hade mer eller 
mindre svårigheter att förstå hur man ritade och suddade på graferna. En testperson från 
expertgruppen sade” Konstigt att det inte finns en erase-knapp när det fanns det förut”. Och 
en testperson från studentgruppen svarade i intervjun ” Saknade en ångra knapp när man 
skulle rita på grafen”. 
 
Många testpersoner saknade någon mer information i sammanfattningen 
2 testpersoner från expertgruppen undrade vad som händer med sammanfattningen i appen. 1 
testperson ansåg att det hade varit bra om all information man uppgett i de olika stegen fanns 
med i sammanfattningen  

3 testpersoner från studentgruppen saknade någon form av klar-knapp om att de var klara med 
att fylla i sina besvär och 2 testpersoner från expertgruppen ansåg att de ville ha någon sorts 
bekräftelse på att de var klara med att fylla i sina besvär.  

Testpersonerna hade svårt att se var historiken fanns 
Alla testpersonerna från studentgruppen hade svårt att se var historiken, sammanfattningen 
och behandlingar låg. 5 testpersoner ur expertgruppen tyckte inte att det var en självklarhet att 
man skulle fylla i historiken. En testperson från studentgruppen sade ” förvirrad av att 
menyerna var på olika platser. Borde varit lättare att hitta menyn, då den försvann bakom 
tangentbordet”. En annan testperson svarade ” lite svårt att se bland annat historiken”. 2 
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testpersoner ur expertgruppen hade också svårigheter med att förstå skillnaden mellan 
dosstyrka och dosering. 

De flesta testpersoner hades vårt att veta var i processen de var 
Något som kom fram genom tester och intervjuer var att många testpersoner hade svårt att 
veta var i processen de var. En testperson svarade ” Man skall dock inte behöva tänka när man 
fyller i appen utan det ska vara ett bra flöde och kunna användas av alla. En timebar hade varit 
bra så man visste vad många steg man hade kvar”.  

Några testpersoner hade problem med JA och NEJ knappen 
Ett problem som kom fram var att JA och NEJ knappen inte var tydlig med vad man valt. En 
testperson sade ”Har jag tryck på NEJ nu?”. Och en testperson funderade ett tag på vad som 
var intryckt på knappen. 

Reflektioner från testpersonerna 
En av testpersonerna från expertgruppen nämnde under testets gång att användaren borde 
kunna zoom in kropparna för att tydligare kunna rita på besvärsritningarna och att det borde 
finnas alternativ till att kunna få sammanfattningen uppläst.  En annan av testpersonerna från 
expertgruppen skulle vilja se en öppen fråga och sade ” Det här hjälper mig att äga mitt möte. 
Det känns ganska styrt nu, men det vore skönt om det går att lägga till mer öppen information, 
frågor etc.” samt att ”När jag har fått min historia tror jag att det vore värdefullt att få se på en 
skala: Hur illa är det här? Jag skulle inte lita på det om det kom från Facebook, men med rätt 
avsändare från en betrodd aktör så skulle jag tro på det”. En testperson från expertgruppen 
skulle vilja kunna lägga till sammanfattningen i sin journal” Jag vill logga in i mina 
vårdkontakter och lägga till sammanfattningen. Kan också tänka mig att plocka upp den i min 
telefon”. Några testpersoner skulle också vilja se mer färg i appen. 
Något som en testperson från studentgruppen uppmärksammade var att när man fyllt i tidigare 
operationer och får fram tidslinjen var att operationsnamnet föll utanför tidslinjen och därmed 
inte gick att läsa fullt ut. Även ordförslagen som dök upp när testpersonen börjar skriva in ett 
ord som redan skrivits in fungerar inte. 
 

4.2.3 Sammanställning av intervjufrågor - app 
Nedan redovisas svaren från de intervjufrågor som ställdes till expertgruppen och 
studentgruppen efter testet. Intervjufrågorna presenteras i en bilaga (se bilaga 5).  

Expertgruppen 
På frågan om den spontana känslan efter testets gång svarade en testperson att det var enkelt 
att använda appen och att den var användarvänlig. Den var också lätt att förstå och gör man 
fel så gör det inget. En testperson tyckte att appen kändes ofärdig och en tredje tyckte att det 
var fantastiskt att kunna se informationen innan man kom till läkaren dock borde det varit ett 
bättre flöde i appen ex, en timebar så man visste vad många steg det var kvar. En fjärde 
testperson tyckte att det kändes bra och att det var ett bra upplägg. En femte testperson ansåg 
att det var för mycket färger och former vilket gjorde att det var svårt att se vad som var 
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knappar och vilken knapp som var markerad. En sjätte testperson svarade” pedagogisk, 
faktatydligt och bra med papper bredvid om bakgrundsbeskrivningen”. 

2 av 3 testpersoner var osäkra på hur de skulle göra utan att behöva fråga om hjälp. En 
testperson svarade att det var svårt att förstå processen eftersom man inte såg de olika 
modulerna och trodde det var klart efter att man fyllt i sina besvär. En annan testperson ansåg 
att appen borde ha gett tips om att man skulle titta på sammanfattningen. Någon svarade att 
man hade vågat provat om man suttit själv men med rädsla för att göra fel och att 
informationen skulle skickas utan att man visste om det. 

På frågan om det fanns något som var svårt att använda i appen visade det sig att en testperson 
ansåg sig ha svårt för att hitta intensiteten i besvärsteckningen och att skilja på två olika 
besvär. Någon testperson ansåg att rita på graferna var det som var svårt och att man behöver 
vara van på hand för att göra det. Två testpersoner tyckte att besvärsteckningen hörde till det 
svåra, en testperson ansåg att sudda var det svåra och en annan att själva ritningen var det som 
var svårast och att någon som inte är van kanske inte kommer att våga testa. Även hur mycket 
historik som skulle finnas med var det en testperson som ansåg hörde till det som var svårast. 
En av testperson svarade även att en zoom hade varit bra på besvärsteckningen för att kunna 
ge en mer precis information och att det skulle finnas mer intuitiva verktyg. En testperson 
trodde att appen skulle gå vidare automatiskt och en testperson tyckte det var svårt att kunna 
svara på frågan om när sjukdomen började och slutade. 

På frågan om vad testpersonerna tyckte var lätt med appen svarade 2 av 6 att symtomen och 
karaktärerna var lätta att förstå. En testperson tyckte att det var både lätt och svårt att rita på 
besvärsritningen. En annan testperson ansåg att det lättaste var att lägga till ny sjukdom och 
operation samt att dra i sliders för liknande faktorer.  En av testpersonerna ansåg att asketisk 
design var bra och att appen var enkel och ren i det grafiska. Testpersonen ansåg även att 
grafen var bra och enkel att använda.” Den var självförklarande, det var bra! Det var som 
Angry Birds!” 

Ingen av testpersonerna kände att de hade full koll på var de var i processen. De flesta 
testpersonerna svarade att det hade varit en fördel om det hade varit ett bättre flöde. En av 
testpersonerna skulle velat ha mer guidelines i processen och att det ska vara omöjligt att göra 
fel. 2 av 6 testpersoner ansåg att de fick bättre koll över processen efter hand. 

Ingen av testpersonerna hade jätte koll var de var på väg under hela processen eller förstod 
helt vad som hände och vad de gjorde i alla stegen. En testperson sa ” appen borde tydligare 
visat antal steg som var kvar så man vet var man är i processen” en annan testperson svarade 
med ”skulle önska en introduktion över stegen och en tydlig avslutning. Jag skulle vilja ha 
återkoppling om att jag fyllt i allt, annars känner jag mig osäker på om jag fått med allt”. En 
av testpersonerna var osäker på om allt var i fyllt som läkaren behövde veta och saknade en 
bakåt knapp. 
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3 av 6 testpersoner förstod inte när de var klara och 3 testpersoner saknade någon sorts 
bekräftelse på att de var klara. En testperson svarade ”någon mer beskrivning om att man var 
klar, ex nu är du klar vill du fortsätta” 

På frågan om appen kändes meningsfull svarade 3 av 6 direkt ja på frågan. Av de som inte 
svarade ja på frågan svarade en testperson att appen inte kändes personcentrerad utan utformat 
utifrån vårdens perspektiv och att appen behöver visa att den har empati och är intresserad av 
hur jag har det som människa. En annan testperson svarade att ”appen behöver mer output för 
att jag skall känna mig nöjd. Mer underlag, till exempel grafik etc. Skulle också vilja utveckla 
fler delar av tjänsten, eller att den här tjänsten kopplar till andra tjänster” En tredje person 
svarade att utifrån den personen man spelade, ansåg att en sammanfattning som man kunde ta 
med sig till sitt läkarbesök var bra. Personen tyckte också att det hade varit bra om man kunde 
ställa egna frågor som man kunde ta upp inför läkarbesöket. Och skulle ha velat ha en 
totalsammanfattning av allt som man lagt in i en visuell bild som man kan skicka in till 
doktorn. 

2 av 6 testpersoner funderade på vad som händer med sammanfattningen efteråt. En 
testperson skulle vilja se en öppen fråga i appen. 

3 av 6 testpersoner skulle kunna rekommendera appen som den är i dag och 3 av 6 om den 
vore mer utvecklad. 2 av 6 testpersoner skulle vilja se mer färg i appen. En testperson ser 
gärna att appen skalas av något och att den behöver utvecklas för att flyta bättre och gärna 
använda färger som vitt, svart och rött. En av testpersonerna svarade ”När jag har fått min 
historia tror jag att det vore värdefullt att få se på en skala: Hur illa är det här? Jag skulle inte 
lita på det om det kom från Facebook, men med rätt avsändare från en betrodd aktör så skulle 
jag tro på det.” 

 

Studentgruppen. 
En testperson svarade ” Underbart att slippa prata med någon och att läkaren har möjlighet att 
förbereda sig”. En av testpersonerna svarade att det nog hade varit lättare att fylla i appen om 
man skulle beskriva sin egen smärta. En annan testperson sa att det var lite svårt att hitta 
historiken”.  

6 av 6 testpersoner svarade att appen skulle kunna vara till bra hjälp inför ett läkarbesök. På 
frågan om testpersonerna förstod vad de skulle göra svarade 2 av 6 endast nej på frågan och 4 
av 6 svarade ja. En testperson svarade ”Ja, det mesta, blev förvirrad av att menyerna var på 
olika platser”. En annan testperson svarade att utifrån sina problem kunde hitta dit man skulle. 
En tredje svarade ja men att det fanns lite frågetecken då det var första gången. En fjärde 
testperson svarade ”Ja men missade vissa saker så som historik”. I frågan om vad som var 
svårt svarade en testperson att det inte var tydligt med vad som var nästa steg. En av 
testpersonerna hade svårt för grafen och en annan testperson saknade en ångra-knapp när man 
ritade på grafen. En av testpersonerna hade lite svårt för hur intensiteten fungerade och sa att ” 
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historiken och det synades inte borde varit någon slags symbol som visade att man kunde 
trycka där ” En annan testperson tyckte det var svårt att veta hur man skulle gå vidare efter det 
att man fyllt i sina besvär.  
På frågan om vad som var lätt att använda svarade 4 av 6 att det var enkelt att fylla symtomen 
och karaktärerna.  1 av 6 svarade att det var enkelt att fylla i fritexten och en annan testperson 
svarade ”Appen som helhet var lätt och väldesignad. Tyckte om cirklarna istället för tråkiga 
staplar” 
3 av 6 testpersoner svarade att det kändes som om de hade koll på processen och förstod var 
de var på väg och vad som hände samt förstod vad de gjorde i alla stegen. Av de som svarade 
nej på frågan svarade en testperson ” Nej inte i början men efter ett tag” och ”Borde varit 
tydligare var man var på väg någonstans.” 

5 av 6 testpersoner svarade att de inte riktigt förstod när de var klara och svarade att de hade 
velat se någon form av en klar-knapp. 5 av 6 testpersonerna skulle kunna rekommendera 
appen till någon de känner och 2 av dessa svarade att det då behövs lite mer utveckling. En 
testperson var dock var en lite osäker och svarade ”Hm kanske till min farmor men hon skulle 
nog inte förstå den då hon inte kan något om datorer.”   
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5 Slutsatser och reflektioner 

Syftet med uppsatsen var att göra en pilotstudie genom att utföra användbarhetstester för att 
se hur väl gränssnittet i appen fungerar samt kunna ge vidare rekommendationer på 
utmaningar innan användbarhetstester på riktiga patienter genomförs. Syftet var också att se 
om en sådan här app skulle kunna rekommenderas av användare i framtiden. Avsnitt 5.1 
diskuterar självkritiskt de användbarhetstester som genomförts i studien. Avslutningsvis ger 
avsnitt 5.2 svar på de undersökningsfrågor som uppsatsen syftar till att besvara. 
 
 

5.1 Reflektioner  
Scenariot för pappersprototypen i pilotstudien hade en viss brist i det att scenariot beskrev 
exakt vad testpersonerna skulle göra och gav inte så mycket utrymme för testpersonerna att 
själva tänka till. Scenariot arbetades om inför andra pilotstudien. Den främsta skillnaden var 
att i det andra scenariot gavs större utrymme för testpersonerna att själva föreställa sig 
situationen och integrera med appen utifrån det. Trots omarbetning av scenariot visade 
resultatet likande utmaningar i användbarhetstesterna. 

Testet från pappersprototypen visade att många testpersoner hade liknade svårigheter med 
appen. Dessa svårigheter visade sig även under andra användbarhetstestet, då dessa 
utmaningar inte förändrades. Varför dessa förändringar inte genomfördes kan jag inte svara 
på. Det kan ha berott på att det inte fanns möjlighet till att ändra dessa för tillfället. En 
anledning kan även vara att jag efter samråd med min handledare av eget intresse utförde 
papperprototypen. Hade ändringarna från pappersprototypen gjorts innan nästkommande test 
hade man kunnat fokusera mer på de nya svårigheterna som användarna hade. Nu återkom 
några av de problemen i stället. 

Slutsatsen man kan dra av att genomföra ett användbarhetstest på en pappersprototyp är att 
det är ett väldigt enkelt, snabbt och ett ekonomiskt alternativ för att få fram svårigheter och 
utmaningar när det kommer till att ta reda på hur väl gränssnittet fungerar.  

Andra pilotestet genomfördes på två olika grupper, en expertgrupp med kunskaper om 
tjänstedesign samt en studentgrupp. Båda grupperna hade liknade svårigheter dock kunde man 
se skillnaden mellan de olika grupperna när det kom till att ge feedback. Skillnaden man 
kunde se var att de i expertgruppen gav mer feedback på vad de ansåg var dåligt eller vad som 
skulle kunna förbättras med appen jämfört med studentgruppen. De flesta från studentgruppen 
svarade med korta svar på intervjufrågorna samt pratade mindre under testets gång. Här kan 
man dra slutsaten att det berodde på att de inom expertgruppen hade mer erfarenhet inom 
området och kanske också på så sätt var mer engagerade i testet. Att använda sig av experter 
när man utför tester kan som Görling (2009) tar upp (se avsnitt 3.1.2) vara till stor hjälp då de 
kan se utifrån ett annat perspektiv.  

Från början var det tänkt att expertgruppen enbart skulle bestå utav den äldre generationen. Så 
blev det dock inte. Det fanns även yngre personer med i gruppen. Det var på grund av att det 
fanns svårigheter med att enbart rekrytera äldre inom expertgruppen. Därav blev de scenarios 
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som utvecklades för expertgruppen inte lika anpassade till alla testpersoner som det var tänkt 
från början. Detta verkade inte påverkande de yngre testpersonerna, då de ändå kunde leva sig 
in bra i historien.  

 

5.2 Slutsatser 
U1. Hur väl fungerar appen när det kommer till gränssnittet? 
Resultatet från andra användbarhetstestet visade att testpersonerna i sin helhet tyckte att appen 
var lätt att förstå. Den största utmaning för användarna var att rita på besvärsteckningen (se 
figur 5 kapitel 3) samt veta var de är och hur de skulle gå vidare i processen. Det är något som 
kan ses över för att göra appen mer användarvänlig. Något som kom fram genom intervjuer 
var att några ansåg sig sakna färg i appen vilket jag tror skulle göra appen mer tilltalande för 
de som skall använda den i framtiden.  

U2. Vilka utmaningar kan ges för vidare utveckling? 
Utifrån de svårigheter som uppkom under testet skulle man kunna fundera mer på hur man 
skall göra besvärsteckningen enklare för användarna. Samt resonera vidare kring hur appen 
skall kunna hjälpa användaren framåt i processen på ett tydligare sätt och göra det lättare för 
användaren att få koll på var i processen man är. Eftersom många testpersoner ansåg att det 
fanns oklarheter hur man skulle rita och sudda på besvärsteckningen, blir åter utmaningen att 
fundera hur man skulle kunna göra det mer tydligare för användarna. 
Många testpersoner ansåg sig ha svårt för hur man skulle göra för att rita om grafen och 
saknade någon form av suddknapp. Utmaning här skulle kunna vara att fundera över hur man 
kan göra det lättare för användaren att förstå hur man skall rita samt sudda. Ytterligare en 
reflektion som uppkom är hur man skulle kunna förbättra sammanfattningen så att användaren 
känner att man får någon form av bekräftelse på att man fyllt i sina besvär och får vägledning 
om hur man skall gå vidare. En annan reflektion som framkom under testet var att många av 
testpersonerna hade svårt att hitta historiken, sammanfattningen och behandlingar. Här skulle 
man kunna fundera på hur man skulle kunna förtydliga var användaren hittar historiken mm, 
samt vad som skall finnas med i historiken.  

Andra utmaningar som är värt att fundera över är hur man skulle kunna göra det lättare för 
användaren att förstå skillnaden mellan dosstyrka och dosering, då det framkom att några av 
testpersonerna ansåg sig ha svårt för det momentet. 
Under testets gång framkom det att JA och NEJ knapparna var ett problem för några av 
testpersonerna. Här skulle man kunna fundera på hur man skulle kunna utveckla knapparna så 
att det blir mer tydligt vad användarna klickat i för alternativ.  

Om appen som testats i denna studie skulle komma att bli verklighet så är det inte säker att 
alla som söker vård kan använda den. Dels på grund av låg datavana, nedsatt syn eller andra 
saker som gör att man helt enkelt inte klarar av att använda appen. Därför blir en viktig 
utmaning inför kommande test att få med de äldre och kanske se över om det finnas andra 
alternativ för dessa patienter eller möjlighet till att få hjälp med att fylla i appen av 
vårdpersonalen. 
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U3. Kan appen rekommenderas till att hjälpa patienter att utrycka sin smärta? 
Den genomgångna litteraturen och resultatet av denna pilotstudie visar att de flesta är positivt 
inställda till någon form av smärtapp. Resultatet från denna pilotstudie visade att de flesta 
testpersoner ansåg att appen kunde vara till stor hjälp innan man kommer till sitt läkarbesök. 
Det kan även både förkorta och underlätta läkarbesöken. Dock ansåg de flesta testpersonerna 
att appen krävde mer utveckling om de själva skulle rekommendera eller använda sig av 
appen i framtiden. Med en mer utvecklad app tror jag att detta skulle kunna vara ett bra sätt att 
hjälpa både patienter och läkare i framtiden. Ser man till undersökningarna refererade i kapitel 
2 så visar de på att majoriteten av de tillfrågade i dessa undersökningar skulle kunna tänka sig 
att använda en mobil till att använda sig av en smärtapp. Slutsatsen man kan dra av 
undersökningarna och de pilotstudier som genomförts i denna studie är att de flesta anser att 
en app verkar vara ett bra sätt att kunna utrycka sin smärta på. Intressant är ändå att studien 
som WebMD gjorde visade på att läkare till skillnad från testpersonerna i denna studie 
verkade mindre positiva till att patienten själv skulle kunna ta med sin kartläggning till 
läkarbesöket.   
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Bilaga 1 Scenario - pappersprototypen 

 

1.      Du skall inför ditt kommande besök på sjukhuset fylla i dina besvär gällande din smärta i din ena 
axel. 

Du har ont i din högra axel. Symtomen är smärta och molande värk. Värken 
uppkom för första gången 2015. Smärtan är nästan olidlig när den är som värst. 
Värken har varit som värst under sommaren 2015 men har blivit bättre under 
vintern. Dock kom smärtan tillbaka under 2016 har har sedan dess hållit i sig. 
Smärtan varierar under dygnet. Den är som värst morgon och kväll. Besvären blir 
värre vid vila och stress.  

  

2.      Tryck på sammanfattning för att läsa om dina besvär. 

  

  

3.      Du vill nu fylla i din historik: 

Du har i botten gallbesvär som uppkom 2012, en galloperation genomfördes 2013-
04-19 på centralsjukhuset i Karlstad. Du tillfrisknade samma år som du genomgick 
din operation(2012) 
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Bilaga 2 Pappersprototypen 
 

 
Sid 1                                                                                   Sid 2 
 

 
Sid 3                                                                            Sid 4 
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Sid 5                                                                                       Sid 6 
 

 
Sid 7                                                                                    Sid 8 
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Sid 9                                                                               Sid 10 

 
Sid 11                                                                              Sid 12 
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Sid 13                                                                    Sid 14 
 
 

 
Sid 15                                                                    Sid 16 
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Bilaga 3 Scenario - app 
(Framtagen av Martina Andersson Nyrén och Henrik Emilsson på NMT) 

 

Bakgrundsbeskrivning – Expertgruppen  
Du är en aktiv och frisk person som tycker om att vistas i naturen.  
Du har inte haft någon större kontakt med sjukvården, förutom när du fick diagnosen diabetes 
typ II för ca 10 år sedan. Din diabetes i sig har inte varit ett stort problem i vardagen, men i 
samband med att du ordinerades motion och kostråd för att hålla din diabetes i schack så 
började du få ont i dina knän när du var ute och gick.  
Smärtan i knäna började något år efter du fick diabetes, och det märktes till en början bara av i 
samband med längre promenader. Men det har eskalerat mer senaste året och nu gör det ont i 
samband med att du har suttit länge och sedan reser dig och går. Värst är smärtan i den 
vänstra knäskålen, men även den högra gör ont. Du brukar beskriva smärtan som om du har 
fått en nål i knät.  

Bakgrundsbeskrivning – Studentgruppen  
Du är en aktiv och frisk person som gillar att röra på dig.  
Du har inte haft någon större kontakt med sjukvården, förutom när du gjorde en 
blindtarmsoperation för 6 år sedan.  
På fritiden spelar du innebandy och har hållit på med det regelbundet sedan du var 12 år. Du 
har inte haft några större skador, men i slutet av gymnasiet började du få ont i dina knän när 
du spelade. Till en början var det endast under träningarna, men det har eskalerat senaste året 
och nu gör det ont i samband med att du har suttit länge och sedan reser dig och går.  
Smärtan är som värst i din vänstra knäskål, men även den högra gör ont. Du brukar beskriva 
smärtan som om du har fått en nål i knät.  
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Bilaga 4 Manus för testledaren  
(Framtagen av Martina Andersson Nyrén och Henrik Emilsson på NMT) 

Det här är en app (ett program) som är till för att hjälpa en patient att kartlägga sin smärta 
innan man kommer till sitt läkarbesök.  
Detta främst av två syften: att i lugn och ro få tid till att själv uttrycka sin smärta, samt att 
tiden på läkarbesöket kan utnyttjas mer effektivt.  
Man kan också lägga in tidigare sjukdomar eller operationer och pågående medicinsk 
behandling.  
När du är klar med kartläggningen ger appen dig en sammanfattning som du kan ta med dig 
på ditt läkarbesök.  

Vi vill ha din hjälp med att hitta problem i användningen av appen.  
Vi är också intresserade av att veta om detta är ett bra sätt att uttrycka sin smärta på och om 
det känns bra att använda den.  

Det är inte dig vi testar, utan appen.  

Så här kommer det att gå till:  

- Du kommer att få en bakgrundsbeskrivning som representerar en person som vi vill att 
du försöker att spela. Du får läsa igenom denna före testet och du får gå tillbaka till 
den när du vill under testet. Om det är nåt du inte förstår eller undrar över, så går det 
bra att ställa frågor.  

- När du börjar testet kommer vi att observera och anteckna hur du interagerar med 
appen.  

-  Du kommer att vara anonym, men det data du lägger in kommer att sparas i vårt 
system.  

- Vi vill gärna att du tänker högt, och blir det tyst så kanske vi frågar om det är något du 
funderar över. Ett exempel är om jag frågar dig om hur många fönster du har hemma, 
så vill vi att du går igenom huset och räknar per rum. ”I vardagsrummet har jag 3 
fönster, i köket 2, i sovrummet 2, osv”.  

-  Om du fastnar så är det bara att fråga om hjälp så får du vägledning.  
-  Efter testet kommer jag att ställa några frågor om hur du upplevde appen.  
-  Kom ihåg, det är inte dig vi testar, utan appen. Men om det känns olustigt så får du 

när som helst avbryta.  
-  Här får du först bakgrundsbeskrivningen. Läs igenom och säg till när du är redo att  
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Bilaga 5 Intervjufrågor-app 
(Framtagen av Martina Andersson Nyrén och Henrik Emilsson på NMT) 

 

Hur kändes det här?  

Förstod du vad du skulle göra, utan att behöva fråga?  

- Var det något som var svårt att använda?  
-  Var det något som var lätt att använda?  

 Kändes det som att du hade kontroll över processen?  

- Förstod du var du var på väg?  
- Förstod du vad som hände?  
- Förstod du vad gjorde i alla steg?  
- Förstod du när du var klar?  

Kändes appen meningsfull?  

Är det något annat som du känner som jag inte har frågat om?  

Skulle du rekommendera denna app till någon du känner?  

 

 


