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Sammanfattning 
I Sverige uppskattas 800 000 personer leva med astma. I landet pågår ett digitaliseringsarbete för att via e-tjänster 
göra vården mer tillgänglig för patienter. E-tjänster avsedda för astmavård har uppvisat svårigheter att främja 
kommunikation mellan patient och vårdgivare. E-tjänster har inte ansetts kunna ersätta den personliga kontakt som 
ett möte mellan patient och vårdpersonal erbjuder. Bristande kontakt med vården kan leda till att gradvis försämring 
av astmasymtom inte upptäcks. Det kan också leda till en avsaknad av upplevt socialt stöd hos patienten, vilket kan 
leda till sämre mental hälsa. För att undersöka hur e-tjänster för astmavård kan designas för att, genom 
individanpassad information, främja och upprätthålla kommunikationen mellan patient och vårdgivare, till stöd för god 
vård och patienthälsa, har en studie uppdelad i tre steg genomförts. Denna studie inleddes med en litteratursökning, 
följdes av en intervjustudie med öppna intervjuer och avslutades i en konceptdriven designprocess. Intervjuerna 
analyserades mot tidigare teorier och användes tillsammans med dessa som grund för att skapa ett designkoncept 
tänkt att främja och upprätthålla kommunikation mellan patient och vårdgivare i astmavården. Designkonceptet, 
“Astmaportalen”, togs iterativt fram genom en konceptdriven designmetod vilken involverade astmavårdpersonal, 
astmapatienter samt informatikstuderande. Konceptet manifesterades i form av en digital prototyp. Utvärderingar med 
astmavårdpersonal, astmapatienter och informatikstuderande visade att designkonceptet skulle kunna utgöra ett 
användbart bidrag till en symbios av vårdmöten på plats och digitala lösningar.  
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Abstract 
In Sweden, 800,000 persons are estimated to live with asthma. There is an ongoing digitization work in the country, 
to make healthcare more accessible to patients through the use of e-services. E-services intended for asthma care 
have shown difficulties in promoting communication between patients and the caregiver. E-services have not been 
considered able to replace the personal contact that a healthcare meeting between the patient and the caregiver 
offers. Lack of contact with the healthcare can lead to gradual deterioration of asthma symptoms not being detected. 
It can also lead to a patient-perceived lack of social support, which can lead to poorer mental health for the patient. 
To explore how e-services for asthma care can be designed in order to, through individualized information, promote 
and maintain communication between patient and the healthcare provider, in support of good care and patient health, 
a study divided into three steps has been carried out. The study began with a literature search, was followed by an 
interview study with open interviews and ended in a concept-driven design process. The interviews were analyzed 
against previous theories and used together with these as the basis for creating a design concept intended to 
promote and maintain communication between the patient and the caregiver in asthma care. The design concept, 
"Astmaportalen” (“The Asthma Portal"), was iteratively created through a concept-driven design method which 
involved asthma care personnel, asthma patients and informatics students. The concept was manifested in the form 
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 
e-hälsa 
Digitaliserad vård, vård via internet. 
  
e-tjänst 
Digital tjänst, via internet, vilken låter patienten kontakta vården och skicka data om sin sjukdom. Används här inom 
kontexten vårdtjänst via internet. 
 
Deltagande design 
Arbetssätt inom designarbete där produktens tänkta brukare aktivt involveras i designprocessen av nämnda produkt, 
för att bättre lyckas nå en för brukarna relevant design. 
  
Spirometri 
Andningstest som inom astmavård används för att mäta lungfunktion. 
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1. Introduktion 

Inom svensk sjukvård finns sedan 2006 en nationell strategi för att med digitala medel bättre 

tillgängliggöra vården för patienter. Aktuell version av detta arbete går under namnet “Vision 

e-hälsa 2025” (Socialdepartementet, 2016). Arbetet utgår från och bygger vidare på tidigare 

styrdokument. 2006 antogs i Sveriges riksdag styrdokumentet ”Nationell IT-strategi för vård och 

omsorg”. Syftet var att effektivisera vårdens användning av IT-system, för att förbättra 

förutsättningar för en säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg (Socialdepartementet, 

2006). 2010 uppdaterades den ursprungliga strategin som nu gavs benämningen ”Nationell 

eHälsa”. Fokus skiftades från teknisk utveckling till införande, användning och nytta av teknik i 

vård och omsorg. Aktuell version av styrdokumentet, “Vision e-hälsa 2025” utgår från följande 

mål  “År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 

samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” 

(Socialdepartementet, 2016). 

 

Arbetet har resulterat i att digitala tjänster, e-tjänster, har tagits fram. E-tjänster låter patienten 

via digitala medel, som internetuppkopplade enheter, kontakta vården, samt hålla sig själv 

underrättad om sin sjukdom. En etablerad e-tjänst är ”1177 Vårdguiden”, vilken låter användaren 

se sin journal, recept, status för högkostnadsskydd samt boka tid med vårdinrättning. “1177 

Vårdguiden” agerar även kunskapsportal med uppslagsverk kring sjukdomar och behandlingar 

(1177 Vårdguiden, 2015).  1177 Vårdguiden har utvecklats ur projektet “Vårdråd per telefon”, 

startat år 2003 i syfte att samla landstingens skilda nummer för vårdrådgivning under ett 

nationellt, 1177, för att erbjuda likartad vårdrådgivning över hela landet (Sjukvårdsrådgivningen, 

2007a). Resultatet blev Sjukvårdsrådgivningen 1177 som efter hand togs i bruk. 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2007b). Till denna tjänst hörde också Sjukvårdsrådgivningen.se, vilken 

erbjöd nätbaserad information (Sjukvårdsrådgivningen, 2007c). Utifrån 2006 års styrdokument 

lades ett vidare fokus på att utöka Sjukvårdsrådgivningen.se (Socialdepartementet, 2006), vilken 

år 2009 bytte namn till 1177.se, för att tydligare markera sambandet till tjänstens telefonbaserade 
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del (Sjukvårdsrådgivningen, 2009). 2013 fick tjänsten sitt nuvarande namn, 1177 Vårdguiden 

(1177 Vårdguiden, 2013). 

 

“1177 Vårdguiden” är inte specialiserad mot specifika sjukdomar. Det finns e-tjänster som riktar 

sig speciellt mot enskilda patientgrupper, ofta i form av kvalitetsregister. Dessa samlar 

patientinformation inom sjukdomskategorier för att kunna presentera övergripande data om 

specifika patientgrupper för vårdpersonal och patienter (Nationella Kvalitetsregister, 2017b). 

Arbete med att koppla kvalitetsregister till “1177 Vårdguiden” har påbörjats (Nationella 

Kvalitetsregister, 2017a).  

 

Exempel på en specifik, kronisk sjukdom är astma. Astma är en sjukdom som kännetecknas av 

kronisk inflammation i luftvägarna. Hos astmapatienter bidrar yttre faktorer som dålig 

luftkvalitet, allergier eller andra faktorer som ansträngning, till att luftrören drar sig samman 

vilket leder till andnöd. Antalet astmapatienter uppgår i Sverige till ca. 800 000 (Socialstyrelsen, 

2018). Sjukdomens allvarliga kroniska natur lägger ett stort ansvar på vården när det kommer till 

att förmedla information om patientens tillstånd. Denna information kan leda till att patienten 

tvingas lägga om stora delar av sin livsstil. Det är vårdens ansvar att hjälpa och upplysa patienten 

om dess tillstånd och möjligheter till egenvård – något som kan ske via återbesök eller 

telefonsamtal (Socialstyrelsen, 2018). Denna studie vill visa på digitala lösningar som 

komplement i detta sammanhang. 

 

Digitala lösningar för svensk astmavård existerar, i form av e-tjänster. “AsthmaTuner” är en 

e-tjänst med mål att diagnostisera patienter (AsthmaTuner, 2018). Patienten får på egen hand 

utföra lungfunktionsmätningar, spirometrier, och sedan via tjänsten skicka data till vårdgivare. 

Detta ger en anpassad behandlingrekommendation. “AsthmaTuner” har inkorporerats i 

privatägda svenska e-tjänster för astmavård, där aktörer kombinerar tjänsten med egna lösningar, 

såsom videosamtal med läkare (MediCheck, 2019). Internationellt sett har det på senare år också 

tagits fram liknande digitala lösningar. “GoSpiro”, “mSpirometer”, “Wing” och “MIR Spirobank 

Smart” är exempel på lösningar vilka, liksom “AsthmaTuner”, låter patienten utföra spirometrier 
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och fylla i enkla formulär (Carpenter, Jurdi, Roberts, Hernandez, Horne & Chan, 2018). Dessa 

e-tjänster klassas som diagnostiserande verktyg, och syftar till att utföra många av de 

undersökningar som annars sker under vårdmötet på plats. 

 

E-tjänster inom vårdkontext har uppvisat brister gällande kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal. Kommunikation via internet har av vårdpersonal inte setts som tillräckligt tydlig, i 

kontrast mot mötet på plats (Peeters, Krijgsman, Brabers, Jong, & Friele, 2016). Subtil 

kommunikation riskerar att gå förlorad (Fagerström, Tuvesson, Axelsson, & Nilsson, 2017). 

E-tjänster inom vårdkontext har heller inte ansetts kunna ersätta den kontakt som ett möte mellan 

patient och vårdpersonal erbjuder (Peeters et al., 2016). Astmapatienter och vårdpersonal har gett 

uttryck för hur faktiska möten på plats känns mer givande än användande av e-tjänster. E-tjänster 

anses inte erbjuda fullgoda kommunikationsmöjligheter patient och vårdpersonal emellan. 

Vårdmöten på plats föredras (van Gaalen, van Bodegom-Vos, Bakker, Snoeck-Stroband, & Sont, 

2016). Svensk vård har dock kritiserats för att på vissa områden misslyckas med att bemöta 

patienter tillräckligt snabbt. Långa väntetider utan förmåga att få kontakt med vården när 

patienten upplever sig behöva detta har uppgetts, samt hinder för att möta samma läkare på 

kontinuerlig basis (Docteur & Coulter, 2012). Patienter riskerar alltså långa tider utan vårdmöte. 

Detta blir problematiskt då kroniskt sjuka patienter, såsom astmapatienter, ofta kan uppleva ett 

behov av socialt stöd för att hantera sin sjukdom (Smyth, Zawadzki, Santuzzi, & Filipkowski, 

2014). Sådant stöd kan erhållas genom personlig kontakt med vårdpersonal. (Smyth et al., 2014).  

Astmapatienter upplever ofta stress över sin sjukdom och kan i vissa fall utveckla psykisk ohälsa 

på grund av det, ofta i form av ångest och depression (Lind, Nordin, Palmquist, Claeson, & 

Millqvist, 2015), (Thomas, Bruton, Moffatt, & Cleland, 2011). Patienter som på egen hand sökt 

information om sin sjukdom, har också uppvisat ökad risk för depression, bland annat som ett 

resultat av ökad oro. Denna oro kan uppstå då patienten missförstår information och 

diagnostiserar sig själv felaktigt (Bessière, Pressman, Kiesler, & Kraut, 2010). 

 

State of the art i förhållande till detta arbetes diskussion presenteras nedan och beskrivs 

utförligare i kapitel 3. Teorier och designkoncept i form av e-tjänster för astmavård, tänkta att 
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främja kommunikation mellan patient och vårdgivare, samt komplettera vårdmötet på plats, har 

tagits fram (Hartmann, Sciamanna, Blanch, Mui, Lawless, Manocchia, Rosen & Pietropaoli, 

2007), (Yun, 2012). Koncept som via e-tjänster låter patienter fylla i frågeformulär med 

individbaserad återkoppling, vilken kan lyftas i kommande vårdbesök, presenteras av Hartmann 

et al. (2007). Genom lättillgänglig kunskap om sin sjukdom blir patienter på så sätt mer aktiva 

kring sin behandling vilket främjar kommunikationen patient och vårdpersonal emellan 

(Hartmann et al., 2007). Kontinuerliga digitala utskick med frågor kring patientens 

astmakontroll, under perioder mellan vårdmöten, visar på möjlighet till att öka patientens 

engagemang i sin behandling, vilket främjar kommunikation och patienthälsa (Yun, 2012).  

 

Ett behov av att i e-tjänster för astmavård möta grundläggande behov för astmapatientens 

mentala välbefinnande (Ryan & Deci, 2000) har påvisats (Peters, Davis, Calvo, Sawyer, Smith & 

Foster (2017). Peters et al. (2017) identifierar dessa behov hos astmapatienter och argumenterar 

för att dessa skall tas hänsyn till i e-tjänster för astmavård. Riktlinjer för design av IT-system 

inom sjukvård, såsom e-tjänster, har tagits fram av Hamzah och Wahid (2016). Tjänster för 

sådan kontext bör ta hänsyn till patientens utgångspunkt och anpassa sig efter denna (Hamzah & 

Wahid, 2016). Utvecklingen av e-tjänster för vårdsituationer har visat sig komplex då den kräver 

balansgång mellan att utveckla institutionaliserade system och individanpassade, personligt 

inriktade sådana (Hamzah & Wahid, 2016).  Ett sätt att möjliggöra förbättring av framtidens 

e-tjänster inom vård är att använda sig av deltagande design, en designprocess där systemets 

tänkta brukare involveras (Hamzah & Wahid, 2016).  

 

Denna kandidatuppsats studie och framtagna koncept inriktar sig på att via digitala lösningar, 

genom individanpassad information, främja och upprätthålla kommunikation mellan 

astmapatienter och astmavården, till stöd för god vård och patienthälsa. I detta sammanhang 

avses inte att ersätta vårdmötet på plats, utan att komplettera och uppmuntra detta.  

 

En studie i tre steg har genomförts: Litteratursökningar, intervjustudie och designarbete. Dessa 

har resulterat i ett framtaget designkoncept, “Astmaportalen”. Arbetet presenteras genom 8 
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kapitel: 1. Inledning, 2. Problemformulering, 3. Litteraturgenomgång, 4. Metod, 5. 

Intervjustudien, 6. Designkonceptet “Astmaportalen”, 7. Diskussion och 8. Slutsats. I 

inledningen ges en överblick över digitalisering av svensk astmavård, vilken smalnar av mot 

design av e-tjänster för denna kontext. Detta utmynnar i en problemformulering och 

forskningsfråga, vilken behandlar hur digitala tjänster genom individanpassning kan användas 

för att främja och upprätthålla kommunikation astmapatienter och vårdgivare emellan. Detta till 

stöd för god vård och patienthälsa. Tidigare teori, vilken utgör state of the art i förhållande till 

detta arbetes diskussion, lyfts i litteraturgenomgången fram som en grund för designarbetet. 

Metodkaptitlet behandlar genomförandet av arbetets olika delar och avslutas med att diskutera 

nämnda metoder. I kapitlet om intervjustudien presenteras resultat och analys av denna. Kapitlet 

om designkonceptet “Astmaportalen” presenterar designarbetets resultat och analys av detta. 

Diskussionskapitlet diskuterar nämnda resultat och jämför dessa mot tidigare teori presenterad i 

litteraturgenomgången. Rapporten avslutas med ett slutsatskapitel vilket sammanfattar arbetet. 

Sist lyfts exempel på fortsatt forskning fram. 

2. Problemformulering  

Information om sjukdomar erbjuds via e-tjänster (i Sverige via 1177 Vårdguiden), men risken 

finns då att patienter försöker diagnostisera sig själva på felaktig basis vilket kan leda till onödig 

oro och försämrad mental hälsa (Bessière, 2010). Internationella vetenskapliga studier vad gäller 

design av e-tjänster för astmavård visar att det finns ett behov av ett större fokus på att främja 

kommunikation vårdpersonal och patienter emellan (Peeters et, 2016). E-tjänster för astmavård 

anses inte kunna ersätta vårdmötet på plats (van Gaalen et al., 2016). Fagerström et al. (2017) 

som också tagit fasta på den svenska kontexten har påvisat att helhetsintryck av patientens status 

omöjliggörs utan detta vårdmöte. Det finns ett identifierat behov av individanpassad information 

(Bessière, 2010).  

 

Svensk vård har dock kritiserats för långa väntetider mellan vårdmöten (Docteur & Coulter, 

2012). Detta samtidigt som kroniskt sjuka patienter, så som astmapatienter, dessutom ofta 

upplever ett behov av att tala med vårdpersonal om sin sjukdom (Smyth et al., 2014). 
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Internationellt finns det två kända designkoncept sprungna ur forskning som främjar vårdmötet 

mellan astmapatienter och personal (Hartmann et al., 2007), (Yun, 2012). Dock är dessa inte 

provade eller anpassade till den svenska kontexten (amerikanska riktlinjer skiljer sig från de 

svenska riktlinjerna). Sammantaget visar ovan att det finns utrymme för designförslag gällande 

e-tjänster i astmavården som anpassas till den svenska kontexten - vilket är detta arbetets fokus.  

2.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur e-tjänster inom kontexten svensk astmavård, 

genom bättre individanpassad information kan engagera patienter, för att främja och upprätthålla 

kommunikation mellan patienter och vårdgivare, till stöd för god vård och patienthälsa. 

 

Frågeställningen är: 

Hur kan en e-tjänst inom kontexten svensk astmavård designas med syfte att genom 

individanpassad information främja och upprätthålla kommunikation mellan patient och 

vårdgivare? 

3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel beskrivs tidigare teori, vilken utgör state of the art i förhållande till detta arbetes 

diskussion. Kapitlet behandlar teori och designkoncept i form av e-tjänster för astmavård, tänkta 

att främja kommunikation mellan patient och vårdgivare, samt komplettera vårdmötet på plats. 

Utöver detta lyfts teori kring behovet av att e-tjänster för astmavård bör agera stöd till 

astmapatienters mentala välbefinnande. Sist behandlas riktlinjer för deltagande design i digital 

sjukvård. 

3.1. Att skapa digitala frågeformulär ur riktlinjer 

Hartmann et al. (2007) beskriver hur en prototyp till en webbsida togs fram för att kunna ge råd 

relaterade till astmavård. Prototypen, www.myexpertdoctor.com, var tänkt att användas som ett 

komplement till vårdbesök. Den avsåg inte att ersätta vårdmötet på plats utan att främja det. 
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Hartmann et al. (2007) skapade ett interaktivt frågeformulär med syfte att via underlättad 

kommunikation förbättra astmavård. Utifrån riktlinjer kring diagnostisering och behandling av 

astma hade ett antal frågor utformats. Frågorna behövde ge svar på om patienten följde 

rekommendationer, klarlägga patientens sjukdomstillstånd samt belysa behov av behandling. 

Utifrån hur frågorna besvarades hade även svar och lämpliga rekommendationer skapats. Dessa 

frågor och svar fanns inprogrammerade på webbsidan, se figur 1 nedan. Patienten kunde via ett 

användarkonto besvara dessa frågor och få skräddarsydd återkoppling och en bedömning av sitt 

sjukdomstillstånd. I återkopplingen ingick förslag på frågor som patienten kunde ställa till sin 

vårdgivare vid nästa besök. Detta för att förenkla kommunikationen båda parter emellan. I 

utvärderingen av Hartmanns et al. (2007) framtagna resultat påvisades att såväl patienter som 

vårdgivare upplevde positiva aspekter av det interaktiva frågeformuläret. Upplägget med 

frågeformuläret och återkoppling inför vårdbesöket upplevdes förbättra interaktionen mellan 

patienter och vårdgivare. Patienternas kunskap om sin sjukdom ökade, vilket gjorde patienterna 

mer engagerade att sköta denna. Inga patienter rapporterade negativa erfarenheter som följd av 

att använda webbsidan. Vårdgivarna var också positivt inställda till webbsidan. 

                             
(a)  (b) 

Figur 1. a): Frågeformulär för astmapatienten, på webbsidan. b): Resultat och råd (Hartmann et al. 2007). 
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Hartmanns et al. (2007) studie med värdefull information gällande gällande möjligheter att via 

lättillgängliga, interaktiva digitala frågeformulär med återkoppling, förbättra kommunikation 

patient och vårdgivare emellan i vårdmötet. Genom att aktivt låta patienten reflektera över sin 

sjukdom, främjades samtalet vid vårdmötet. 

3.2. SMS som komplement till kommunikation i astmavård 

Yun (2012) beskriver i sin doktorsavhandling designen av IT-system som komplement till vård 

av barnastma. Att kontinuerligt, via SMS, ställa standardiserade frågor vilka låter patienten 

utvärdera sin astmakontroll beskrivs användas som ett alternativ för att hjälpa patient och 

vårdpersonal att hålla kontakt i perioderna mellan besök på plats. Vid designen av SMS-systemet 

var målsättningen att skapa en lättförståelig, lättillgänglig tjänst med validerade frågeställningar 

samt mätbara resultat. Tjänsten skulle också uppfylla krav på möjlighet till återkoppling och 

insamling av information, se översikt i tabell 1 nedan. 

 

1. Text messages should be easily understood, as the pediatric asthma patients 
would use their mobile phones on a regular basis. 

2. Text messages should be based on existing and validated questionnaires. 

3. The SMS service should manage the delivery and retrieval of text messages. 

4. The physicians should easily understand the interface of the web service, as 
they would use the system on an irregular basis. The purpose of using the 
Physician’s dashboard was to minimize the burden for regular interaction. Once 
the physicians received alert emails, they would be able to manage individual 
patients with the minimum of effort. 

5. The SMS service should manage the responses from the patients. 

6. The services would be validated in a clinical trial, and therefore needed to 
produce a number of measurable results (e.g. the number of messages sent to 
and from each patient and physician, the number of logins, the number of alerts) 
for analysis. 

7. The services should be robust during a full trial without failure. 

Tabell 1. Krav och behov för SMS-tjänsten (Yun, 2012). 
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SMS-systemet delades upp i två delar: en SMS-tjänst och en webbtjänst. SMS-tjänsten bestod av 

15 ja- och nej frågor, tänkta att låta patienten utvärdera sin astmakontroll. Frågorna skickades 

varannan dag automatiskt till patientens telefon, se figur 2 nedan. När fråga nummer 15 hade 

ställts gick systemet tillbaka till fråga 1. Svaren bidrog till att bygga upp ett poängsystem för att 

avgöra hur välbehandlad patienten var, se översikt i tabell 2 nedan. 

 
Figur 2: Exempel på fråga ställd via SMS till astmapatienten, (Yun, 2012). 
 

Zon Summa (poäng) Beskrivning 

Grön 0 Sjukdomen är för närvarande välbehandlad 

Gul 1-2 Sjukdomen kan komma att behöva åtgärdas 

Röd 3+ Sjukdomen behöver åtgärdas snart 

Tabell 2. Patientens välbefinnande klassat efter zoner. Från (Yun, 2012). 
 

För att ge vårdpersonalen möjlighet att ta emot, se och tolka patienternas svar skapades en 

webbtjänst för detta ändamål. Tjänsten designades för att vara så lätt som möjligt att använda, då 

vårdpersonalen inte kunde lägga tid på omfattande kurser för att lära sig det nya systemet. 

 

I utvärderingen av konceptet framkom att SMS-frågorna engagerade patienterna, vilket i 

förlängningen ledde till bättre hälsa. När frågorna återkom kunde de dock upplevas förutsägbara 

och riskerade minska patienternas motivation att svara. Att via SMS kontinuerligt utvärdera 

astmakontroll bedömdes vid utvärdering, bortsett från ovanstående fungera väl. Yun (2012) 
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pekade dock på att vidare arbete med att formulera engagerande frågor behövdes. Frågorna 

skulle kunna anpassas efter patienternas ålder och kunskap och även kunna formuleras olika när 

de återkom. Webbtjänsten fick kritik gällande sin bristande förmåga att korrekt underrätta 

vårdpersonal om patienters hälsostatus. Webbtjänsten slutade underrätta vårdpersonal om 

patienter när klassats som välbehandlade, vilket fick till följd att vårdpersonalen sällan tog del av 

den hälsoinformation som erbjöds. Yuns (2012) slutsats blev att SMS-system pekade på lovande 

utsikter gällande kommunikation i vårdkontext. Detta om uppdagade brister åtgärdades. 

 

Yuns doktorsavhandling bidrar med värdefull information gällande betydelsen av att 

kontinuerligt, via digital kommunikation upprätthålla kontakten patient och vårdgivare emellan. 

Detta då patienterna blev mer engagerade i sin hälsa och på så vis mer uppmärksamma på sin 

astmakontroll. De blev också mer benägna att kontakta vården. 

3.3. Digital design till stöd för patientens mentala välbefinnande 

Peters et al. (2017) pekar på behovet av att i design av e-tjänster för astmavård inkorporera stöd 

utifrån grundläggande behov för mentalt välbefinnande (Ryan & Deci, 2000). De grundläggande 

behoven definieras som autonomy (självständighet), competence (kunskap) samt relatedness 

(samhörighet). (Författaren till denna kandidatuppsats står för samtliga översättningar av 

begreppen). Peters et al. (2017) identifierade dessa behov hos astmapatienter. Inskränkningar i 

autonomy beskrevs i form av av oro över oförmåga att kunna kontrollera sin sjukdom. 

Inskränkningar i competence återfanns i astmapatienternas osäkerhet kring hur deras hälsa bäst 

borde skötas, samt osäkerhet kring hur sjukdomen borde hanteras. Slutligen upplevdes också 

inskränkningar i relatedness, då patienterna gav uttryck för känslor som isolering - att de 

ensamma bar bördan av att hantera sin sjukdom. Peters et al. (2017) såg behov av att e-tjänster 

för astma adresserade dessa problem.  

 

I förhållande till denna kandidatuppsats studie bidrar Peters et al. (2017) med viktiga insikter 

gällande behov av att designa e-tjänster som främjar grundläggande behov för astmapatienters 

mentala välbefinnande.  
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3.4. Designprinciper för deltagande design i digital sjukvård 

Hamzah och Wahid (2016) genomförde en litteraturstudie fokuserad på användningen av 

deltagande design för att ta fram digitala system för sjukvård. Insikterna från litteraturstudien 

sammanfattades i åtta deltagande designprinciper avsedda för bruk inom design för 

sjukvårdssystem, se översikt i tabell 3 nedan. 

 

No. Principle 

1 The designers should pay attention to the relationship 
between the actors involved. 

2 The designers should recognise that different groups of 
people may have different habits, preferences or cultures. 

3 The designers should be aware that the designed system 
might be perceived from different and conflicting 
perspectives. 

4 The designers should involve the user from the earliest 
stages of design. 

5 The designers should possess first-hand knowledge of the 
information technology practices they use. 

6 The designers should find appropriate ways of enabling 
users to actively participate in designing the system. 

7 The designers should have knowledge of the specific 
languages spoken by the users and use it when interacting 
during the development phase. 

8 The designers should consider the two main contexts – 
personal and institutional – of the design, with which they 
will determine the project’s direction. 

Tabell 3. Designprinciper för deltagande design av IT-baserade sjukvårdssystem. Från Hamzah och 

Wahid (2016). 

 

Princip 1 behandlar de intressenter som involveras i designprocessen. Designern bör se till att de 

som påverkas av designen får medverka. Det är viktigt att de olika intressenternas inflytande 
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balanseras. Om designern enbart lyssnar till professionella yrkesutövare kan patientens behov i 

värsta fall förbises och vice versa. Designern bör under hela processen analysera och utvärdera i 

vilken relation intressenterna står till varandra samt vilken helhet de tillsammans utgör. 

 

Princip 2 fastslår att designern bör ha insikt om olika grupper som kan komma att påverkas av 

designresultatet och att dessa grupper kan ha skilda behov, utgångsläge och vanor. Designern bör 

vara insatt i olika gruppers behov. Exempelvis hur välbehandlade och sämre behandlade 

patienter ser på sin hälsa och sitt behov av vård, för att därigenom komma fram till en lösning 

som bäst gagnar slutanvändaren. Dessa insikter blir en viktig del i den deltagande 

designprocessen. 

 

Princip 3 relaterar till den förra och  understryker att designresultatet kan komma att uppfattas 

olika utifrån målgruppens olika perspektiv. Inom astmavård bör både patienter och vårdgivare 

beaktas. Det är viktigt att designern har dessas olika perspektiv i åtanke under designprocessen. 

 

Princip 4 fastslår att designern bör involvera designresultatets målgrupp  – användarna – så tidigt 

som möjligt i designarbetets första fas. Detta för att förankra arbetet i dess kontext redan från 

grunden. 

 

Princip 5 fastslår att designern bör bemästra de förmågor och medel som behövs för att skapa ett 

bra designresultat. En designer bör undvika de medel den ännu inte bemästrar, då resultatet 

annars kommer att bli lidande. 

 

Princip 6 fastslår att designern bör underlätta för de involverade att delta i designarbetet. 

Designern bör möjliggöra förutsättningar till bästa möjliga dialog. Detta kan ske via intervjuer, 

workshops eller liknande designmetoder. Att informera och engagera kan ske på många sätt och 

bör anpassas efter målgruppen. 
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Princip 7 fastslår att designern bör behärska eller åtminstone ha kunskap om intressenternas och 

målgruppens språkbruk för att enklare involvera dessa i designarbetet. I kontexten design av 

IT-system för sjukvård blir detta av stor vikt, då rätt termer är en nödvändighet för att kunna 

erbjuda rätt sorts vård. Härmed minimeras risken för missförstånd. 

 

Princip 8 fastslår att designern bör beakta designresultatets kontext. Detta för att skapa ett för 

slutanvändaren användbart designresultat. En personlig, patientfokuserad kontext, eller en 

institutionaliserad, professionell sådan – riktad mot vårdpersonal. Ett system kan, som i Yun 

(2012) ha bägge sidor, där en riktar sig till patienten och den andra till vårdpersonal. System kan 

också huvudsakligen rikta sig till patienter, som i Hartmann et al. (2007). Kontexten och 

intressenternas återkoppling blir här av stor vikt för att avgöra designarbetets inriktning. 

 

Hamzah och Wahid (2016) bidrar med viktiga insikter gällande design i kontexten astmavård. 

Genom beaktande av dessa principer kan en deltagande designprocess leda till ett genomtänkt 

och i teori väl förankrat slutresultat. 

4. Metod 

Detta kapitel behandlar genomförandet av denna kandidatuppsats arbete och dess olika delar. För 

att uppnå ett välfungerande designresultat är det i designprocessen viktigt att beakta olika 

målgruppers skilda utgångsläge, perspektiv och önskemål. Därför bör de målgrupper 

designkonceptet riktar sig till involveras i designprocessen, för att uppnå en deltagande 

designprocess (Hamzah & Wahid, 2016). För att besvara denna kandidatuppsats frågeställning 

valdes en kvalitativ ansats. Detta då antalet intressenter var förhållandevis lågt. Genom att 

använda kvalitativa metoder bedömdes utifrån Patel och Davidson (2012, s.82, 119) största 

möjliga mängd information och återkoppling kunna genereras från varje intressent. Tre 

litteratursökningar genomfördes, se kapitel 4.1. För att generera ytterligare kunskap inom 

området genomfördes också en intervjustudie, se kapitel 4.2. Målet var att utifrån denna 

intervjustudie, i kombination med tidigare teori samt metoden Concept-Driven Interaction 

Design Research (Konceptdriven interaktionsdesignsforskning, författarens översättning) 
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(Stolterman & Wiberg, 2010) producera ett designkoncept anpassat till svensk astmavård, se 

kapitel 4.3. Detta koncept utvärderades tillsammans med astmapatienter, en astmasköterska och 

informatikstuderande. 

4.1. Litteratursökning 

För att skapa en översikt över befintlig inomvetenskaplig och relaterad forskning genomfördes 

litteratursökningar i tre omgångar i flera databaser. Den första sökningen pågick mellan 

2018-02-01 till 2018-03-20, den andra mellan 2018-04-10 till 2018-05-03 och den tredje mellan 

2019-04-09 till 2019-04-16. Två sökmetoder användes; systematiska sökningar och 

kedjesökningar (Rienecker & Jørgensen, 2014, s.138). 

 

Systematiska sökningar används vid sökande av resultat inom specifika ämnen. Specifika 

söktermer och sökkriterier används då. (Rienecker & Jørgensen, 2014, s.138). I denna studie 

användes följande kriterier: Allt material skulle vara på engelska eller svenska. Det skulle vara 

granskat och godkänt (peer review). Inledningsvis söktes enbart artiklar som publicerats 2014 

eller senare. Detta ändrades senare till 2010 för att finna ytterligare material. I de senare 

sökningarna togs ålderskriteriet bort. Detta för att i högre grad finna användbar och fortfarande 

relevant forskning. I sista sökningen söktes enbart material som var högst ett år gammalt. Detta 

för att upptäcka om ny teori hade framkommit under arbetets gång. Främst användes databaser 

relaterade till informatik och datavetenskap samt informatik och datavetenskap inom medicinsk 

kontext. Andra databaser användes också, för att söka upp understödjande forskning inom andra 

discipliner, då främst medicin och hälsa. De databaser som användes var: ACM Digital Library, 

JMIR, Elsevier, DiVA Proquest, Emerald Insights , Science Direct, Taylor & Francis Online, 

BMJ Open, Routledge, Springer Link, Wiley Online Library och ProQuest. Utöver dessa 

användes också sökverktyget HKR Summon, Kristianstad Högskolas eget sökverktyg som söker 

i en mängd databaser, däribland de tidigare nämnda. Utöver detta söktes även efter nyhetsartiklar 

publicerade under arbetets gång, detta via Googles nyhetssökfunktion, med samma söktermer 

som i HKR Summon. 
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Söktermer var “asthma”, ”asthma digital”, ”asthma design”, “asthma e-health”, “asthma mental”, 

“asthma sweden”, “asthma wellness”, “chronic disease”, “diabetes”, “digital design”, “digital 

design responsibility”, “digital divide”, “doctor-patient relationship”, “e-health barriers”, 

”e-health design”, ”e-health communication”, “e-health engagement”, ”e-health social support”, 

“e-health participation”, “e-health participative design”, “healthcare”, “healthcare e-health”, 

“healthcare digital”, “ICT” (Information and Communications Technology), “internet health”, 

“mental health”, “participatory design”, “patient-centeredness”, “positive computing”, “online 

social support”, “online health”, och “self-management”. Termerna användes både enskilt och i 

kombination, som exempel kan nämnas ”asthma” kombinerat med ”online social support”. 

 

Kedjesökningar (Rienecker & Jørgensen, 2014, s.138) användes också, främst mot slutet av 

sökningarna. I dessa upptäcks ny litteratur genom att använda litteraturens referenser. 

Referenserna leder läsaren vidare till för forskningsfrågan relevant litteratur. Kedjesökningarna 

utgick från Hartmann et al. (2007). 

4.2. Intervjustudie med öppna intervjuer 

Utifrån Hamzahs och Wahids (2016) designprinciper är det av stor vikt att så tidigt som möjligt 

involvera de målgrupper som ett framtida designkoncept skulle rikta sig till. I detta fall 

astmapatienter och astmavården. För att få en inblick i astmapatienters och vårdpersonals tankar 

kring e-tjänsters möjlighet att främja och upprätthålla kommunikation inom astmavården 

genomfördes en intervjustudie. Ett annat syfte med denna studie var att få inblick i de termer och 

arbetssätt som idag används inom astmavården, återigen utifrån Hamzah och Wahid (2016). 

Intervjustudien baserades på öppna intervjuer, där deltagarna fritt fick svara på de frågor som 

uppkom under samtalen (Patel & Davidson, 2011, s.82). Informanterna utgjordes av tre 

astmasköterskor, en diabetessköterska och två astmapatienter. Diabetessköterskan intervjuades 

för att få inblick i digitaliseringsarbete inom andra delar av vården.  

  

Valet av informanter skedde genom bekvämlighetsurval, sett utifrån närmast tillgängliga 

kontaktmöjligheter. Detta ur budget- och tidsaspekt. Fyra informanter tillfrågades per telefon. Av 
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dessa valde två att medverka. Två informanter tillfrågades per e-post, varav alla valde att 

medverka. Slutligen tillfrågades två informanter på ett vårdbesök, varav båda valde att 

medverka. Fem av sex informanter var kvinnor. Åldersspridningen var relativt jämn bland 

vårdpersonalen, yngre- och övre medelålder. Spridningen bland patienterna var större; den yngre 

astmapatienten var ung vuxen medan den äldre var i övre medelålder. De namn som presenteras 

är fingerade och används enbart för att koda och särskilja informanterna åt, se översikt i tabell 4 

nedan. 

 

# Informant Typ Kön Åldersgrupp 

1 Kristina Astmasköterska Kvinna 50-60 

2 Linda Astmasköterska Kvinna 30-40 

3 Eva Astmasköterska Kvinna 40-50 

4 Susanne Diabetessköterska Kvinna 40-50 

5 Marcus Astmapatient Man 20-30 

6 Maria Astmapatient Kvinna 50-60 

Tabell 4. Deltagande informanter i intervjustudien. 

 

Intervjuerna pågick mellan februari och april 2018. Deras längd påverkades av den kontext i 

vilken de genomfördes. Vårdpersonalen hade mindre tid att avsätta och dessa intervjuer pågick 

mellan 45 minuter till en timme. Patienterna intervjuades i en lugnare kontext, varför dessa 

intervjuer pågick under en dryg timme vardera.Vårdpersonalen var mer benägna att tänka efter 

innan de godkände att intervjun spelades in. Majoriteten godkände detta. En av sköterskorna 

valde att avböja inspelning. När transkriberingen hade genomförts, anonymiserats och godkänts 

av informanterna förstördes ljudinspelningarna, för att garantera informanternas anonymitet. 

Detta för att garantera att forskningsetiska riktlinjer efterföljdes (Vetenskapsrådet, 2002). Efter 

detta påbörjades analys av intervjutexterna. 

 

Intervjuerna lästes grundligt igenom flera gånger. Underliggande likheter noterades. De delar av 

dessa som relaterade till patientens kommunikation med vårdpersonal samt e-tjänster 
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sammanställdes och vägdes mot tidigare forskning presenterad i litteraturgenomgången, se 

kapitel 3. Detta för att identifiera tänkbara likheter, olikheter och möjliga nya upptäckter. 

Resultat och analys av intervjustudien presenteras i delkapitel 5.1. Jämförelsen och diskussion 

mot litteraturgenomgången presenteras i delkapitel 6.1. Insikter från intervjuerna togs tillvara 

och beaktades i det fortsatta designarbetet. 

4.3. Konceptdriven interaktionsdesignforskning 

Detta arbete har utgått från metoden Concept-Driven Interaction Design Research (författarens 

översättning är Konceptdriven interaktionsdesignforskning) (Stolterman & Wiberg, 2010). 

Metoden går ut på att ta fram artefakter i form av designkoncept. Dessa koncept utgår från 

teoretiska idéer, vilka bygger på möjliga framtidsscenarion. Då teknologin snabbt förändras är 

det svårt att i detalj studera specifika lösningar. Teoretiska framgångar bör, enligt författarna, 

istället uppnås genom en konkret och upptäckande process, vilken bör involvera design och 

framtagande av artefakter (Stolterman & Wiberg, 2010). Prototyper kan användas för detta 

ändamål och beskrivs av Lim, Stolterman och Tenenberg (2008) som ett effektivt redskap i 

sådana designprocesser. 

 

Stolterman och Wiberg (2010) beskriver sju steg för framtagandet av designkoncept: Concept 

Generation (Konceptgenerering), Concept Exploration (Utforskning av koncept), Internal 

Concept Critique (Intern konceptkritik), Design of Artifacts (Design av artefakter), External 

Design Critique (Extern designkritik), Concept Revisited (Revidering av koncept) och Concept 

Contextualization (Kontextualisering av koncept). Samtliga översättningar är författarens. De 

översatta begreppen kommer att användas i arbetet framöver. Detta arbete utgår från dessa sju 

steg och de beskrivs i detalj i kommande delkapitel.  Resultat och analys av detta arbete 

presenteras i kapitel 5.2. 

 

För att förankra designarbetet i en kvalitativ grund användes öppna intervjuer, enligt ett 

arbetssätt beskrivet av Patel och Davidson (2011, s.82). Dessa ger den intervjuade möjlighet att 

fritt svara på de frågor som ställs och intervjun får formen av ett samtal. Resultatet utifrån 
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mötena med intressenter kom att överlappa olika stadier inom Konceptdriven 

interaktionsdesignsforskning. De öppna intervjuernas natur innebar att kritik med jämna 

mellanrum gavs under de idégenererande stadierna, något som förde designprocessen vidare. 

Mind maps (Martin & Hanington, 2012, s.118), brainstorm graphic organizers (Martin & 

Hanington, 2012, s.22) och bodystorming (Martin & Hanington, 2012, s.20) användes 

tillsammans med intervjuerna för att komplettera dessa. Metoderna valdes för att underlätta för 

intressenterna att engageras och delta i designarbetet, efter Hamzahs och Wahids (2016) 

riktlinjer. Valet av kvalitativa metoder motiverades av att antalet intressenter var relativt litet. 

Kvalitativa metoder hjälpte då till att få fram så mycket information som möjligt från de 

medverkande.  

 

Intressenterna utgjordes av 4 astmapatienter, varav 2 även var informatikstuderande, samt en 

astmasköterska. Valet av intressenter skedde liksom i intervjustudien utifrån bekvämlighetsurval. 

Då intervjustudien hade dominerats av vårdpersonal engagerades fler patienter för att balansera 

urvalet av intressenter. Detta utifrån Hamzahs och Wahids (2016) riklinjer. Det var också av vikt 

att säkerställa att patienterna förstod de termer som kunde komma att användas i 

designkonceptet. Valet av intressenter utgick därför också ifrån möjligheten att upptäcka 

eventuella luckor i kommunikationen, också baserat på Hamzah och Wahid (2016). Fyra 

intressenter tillfrågades genom personliga kontakter. En intressent tillfrågades per telefon. Tre av 

fem intressenter var män. Astmasköterskan och en av astmapatienterna återkom från 

intervjustudien. Intressenterna garanterades liksom i intervjustudien anonymitet. De namn som 

presenteras är fingerade och används enbart för att koda och särskilja informanterna åt, se 

översikt i tabell 5 nedan. De olika mötena med intressenterna pågick mellan mars och april, 

2019.  

 

Intervjuerna analyserades utifrån en process liknande den beskriven i delkapitel 4.2. De delar 

som relaterade till designarbetet och designkonceptet sammanställdes och presenteras genom 

kapitel 5.2. Jämförelse  och diskussion mot litteraturgenomgången presenteras i delkapitel 6.2. 

 

24 



 

# Intressent Typ Kön Åldersgrupp 

1 Linda 
(från intervjustudien) 

Astmasköterska Kvinna 30-40 

2 Marcus 
(från intervjustudien) 

Astmapatient 
(informatikstuderande) 

Man 20-30 

3 Eric Astmapatient 
(informatikstuderande) 

Man 20-30 

4 Roland Astmapatient Man 50-60 

5 Carina Astmapatient  Kvinna 50-60 

Tabell 5. Deltagande intressenter i designprocessen. 

4.3.1. Steg i konceptdriven interaktionsdesignforskning 

Stoltermans och Wibergs (2010) sju steg för framtagandet av designkoncept beskrivs nedan med 

korta förklaringar av varje steg, samt sedan hur de genomfördes med hjälp av brainstorm graphic 

organizers (Martin & Hanington, 2012, s.22), öppna intervjuer (Patel & Davidson, 2011, s.82), 

mind maps (Martin & Hanington, 2012, s.118) och bodystorming (Martin & Hanington, 2012, 

s.20). Normans (2013, s.72) designprinciper för god design beaktades också genom dessa steg. 

Resultat och analys av detta arbete beskrivs i kapitel 5.2. 

 

4.3.1.1. Konceptgenerering 

Med utgångspunkt i tidigare teori används idégenerering för att skapa en mängd idéer för möjliga 

koncept, vilka kan tas tillvara i resten av designarbetet. Metoder som främjar en idégenererande 

miljö kan användas för att möjliggöra detta (Stolterman & Wiberg, 2010). 

 

Efter inledande litteratursökning och intervjustudie involverades två av astmapatienterna, Roland 

och Carina. Intressenterna introducerades till ämnets kontext. Sedan genomfördes en 

brainstormingsession i form av en Brainstorm Graphic Organizers (Martin & Hanington, 2012, 

s.22). Detta för att skapa en miljö som främjade idéskapande. Med utgångspunkt i 

forskningsfrågan tilläts de deltagande tänka fritt. Alla tankar togs till vara och dokumenterades 
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på en mind map (Martin & Hanington, 2012, s.118). I denna placerades en frågeställning 

relaterad till forskningsfrågan i mitten på ett papper och deltagarna fick sedan gruppera sina 

tankar runt den, se figur 3 i delkapitel 5.2.1. Därmed genererades en mängd idéer. I slutet av 

sessionen utvärderades resultatet tillsammans. De tankar som bedömdes vara relevanta för 

forskningsfrågan togs tillvara och presenteras i delkapitel 5.2.1, där resultat och analys av detta 

steg beskrivs. 

 

4.3.1.2. Utforskning av koncept 

I syfte att externalisera abstrakta idéer används enkla, fysiska material för att på ett 

experimentellt sätt visualisera dessa idéer. Externaliseringen ger en inblick i hur ett möjligt 

designkoncept skulle kunna te sig i verkligheten (Stolterman & Wiberg, 2010). 

Externaliseringens enkla natur kan generera ytterligare idéer och infallsvinklar (Lim, Stolterman 

& Teneberg, 2008).  

 

Att externalisera idéerna skulle enligt Stolterman och Wiberg (2010) tillåta oväntade 

designrymder med nya tankar och idéer att öppna sig. Skissande och enkla pappersprotoyper 

användes i detta skede för att snabbt och enkelt kunna visualisera dessa idéer, se figur 4 i 

delkapitel 5.2.2. Framtagande och utvärderingar av enkla prototyper lyfts av Lim, Stolterman och 

Tenenberg (2008) som ett effektiv redskap i designprocesser. Genom sin ofärdiga natur kunde de 

enkla prototyperna generera nya idéer och infallsvinklar (Lim, Stolterman & Tenenberg, 2008). 

Digitala prototyper och skisser undveks i detta stadie, då prototyperna annars löpte risk att bli så 

detaljerade att de hämmade idégenereringen. Digitalt arbete saknar de begränsningar som papper 

medför (Lim, Stolterman & Tenenberg, 2008) och bedömdes därför stå i vägen för det enkla, 

skissartade arbete som papper erbjöd. Prototyperna och skisserna användes för att ge en bild av 

hur ett tänkbart designkoncept skulle kunna te sig. I detta fall bidrog tillverkningen av dessa 

pappersprototyper till att lyfta frågor kring vilken inriktning konceptet skulle ta, vilket togs 

ställning till i nästa stadie. Resultat och analys av detta steg beskrivs i delkapitel 5.2.2. 
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4.3.1.3. Intern konceptkritik 

Genom intern konceptkritik går arbetet från en divergent till en konvergent natur. Relevanta 

framtagna koncept utvärderas mot den teori de baseras på för att garantera deras grund i, samt 

möjlighet till att bygga vidare på denna. Koncept utvärderas också utifrån hur väl de kan 

uttryckas i en verklig situation, för att utröna deras hållbarhet i denna (Stolterman & Wiberg, 

2010). 

 

Pappersprototyperna och skisserna jämfördes med tidigare teori (Hartmann et al., 2007), (Yun, 

2012), (Peters et al., 2017), för att utröna om de kunde bygga vidare på denna teori. För att 

utröna hur väl koncepten skulle kunna implementeras i en verklig situation - svensk astmavård - 

involverades dels en astmasköterska, Linda, och dels två astmapatienter, Marcus och Eric. 

Mötena med astmasköterskan respektive de två astmapatienterna skedde separat, 

astmasköterskan för sig och de två patienterna tillsammans.  

 

Mötet med astmasköterskan hade formen av en öppen intervju (Patel & Davidson, 2011, s.82). 

Astmasköterskan presenterades inför tanken på ett digitalt frågeformulär med syftet att ge 

astmapatienten individanpassad information, för att engagera patienten och främja vårdmöten på 

plats. Tanken var att i digital form använda sig av ett av Socialstyrelsen rekommenderat 

frågeformulär, ACT (Asthma Control Questionnaire) (Socialstyrelsen, 2018), för att låta 

patienter utvärdera sin astmakontroll, i kombination med följdfrågor innehållande råd och 

rekommendationer.  

 

Mötet med astmapatienterna hade också formen av en öppen intervju. Här användes även 

bodystorming (Martin & Hanington, 2012, s.20). Astmapatienterna fick simulera användandet av 

designkonceptens olika funktioner genom att gå igenom pappersprototypernas innehåll. Genom 

rollspelet kunde prototypernas olika funktioner gås igenom, steg för steg. På så vis kunde mindre 

fungerande idéer upptäckas. För att undvika att arbetet återigen fick en divergent natur lades 

fokus på att låta astmapatienterna reagera och ge kritik på prototyperna. 
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Genom detta konvergenta arbetssätt kunde värdefull återkoppling ges. Denna dokumenterades i 

en ny Mind Map, se figur 5 i delkapitel 5.2.3, där resultat och analys av detta steg beskrivs. 

 

4.3.1.4. Design av artefakter 

I design av artefakter externaliseras det framtagna designkonceptets teoretiska idéer och blir en 

manifestation av all kunskap som har genererats under designarbetet. Detta innefattar både 

tidigare teori och de nya tankar som har framkommit under designarbetets gång. Det 

manifesterade konceptet utgör ett argument för och förkroppsligar den teori det externaliserar 

(Stolterman & Wiberg, 2010). 

 

Med hänsyn till detta arbetes omfattning fanns inte resurser att tillverka faktiska, funktionella 

prototyper. Därför valdes ett annat arbetssätt för att manifestera det slutliga designkonceptet. En 

enklare form av digital prototyp togs fram, baserad på detaljerade digitala bilder vilka gavs enkla 

navigationsmöjligheter, se figur 7 i delkapitel 5.2.4. Dessa navigationsmöjligheter var av sådan 

karaktär att de erbjöd användare att navigera i vad som gav intryck av att vara en detaljerad och 

grafiskt polerad webbtjänst. Användaren kunde klicka på vad som föreföll vara knappar och på 

så gå igenom prototypens olika steg. Resultat och analys av detta steg beskrivs i delkapitel 5.2.4.  

 

4.3.1.5. Extern designkritik 

I extern designkritik utvärderas och valideras den teori som det manifesterade designkonceptet 

förkroppsligar. Genom att låta intressenter ge synpunkter på konceptets underliggande teori och 

dess i den framtagna prototypen manifesterade idéer, kan teoretiska antaganden komma att 

kritiseras (Stolterman & Wiberg, 2010). 

 

Då det slutliga designkonceptet är tänkt att användas inom svensk astmavård involverades 

tidigare nämnda astmasköterska, samt de två astmapatienterna från delkapitel 5.2.3. Samtliga har 

god insikt kring astma som sjukdom och i hur de upplever kontakt med vården/patienter. 
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Återigen användes öppna intervjuer (Patel & Davidson, 2011, s.82) där de medverkande var för 

sig fritt fick uttrycka och kritisera konceptet, se figur 7 och 9 i delkapitel 5.2.4. Intressenterna 

fick testa användningen av den digitala prototypen och gå igenom dess olika steg. De fick också 

testa att ge andra svar på frågor ställda i prototypen och på så vis se hur detta förändrade 

utgången. För att validera den teori som konceptet manifesterade, utvärderades även denna 

tillsammans med de två astmapatienterna - detta då båda är informatikstuderande. Tack vare sina 

kunskaper i ämnet informatik kunde de ge återkoppling och insikter kring teorin. Deras roll som 

designers tillät dem bedöma teorin utifrån principer kring design (Norman, 2013, s.72) och 

principer för framtagandet av designkoncept (Stolterman & Wiberg, 2010). Resultat och analys 

av detta steg beskrivs i delkapitel 5.2.5. 

 

4.1.3.6. Revidering av koncept 

Utifrån utvärdering i extern designkritik revideras det framtagna konceptet. Det iterativa arbetet 

syftar till att adressera de problem som framkommit. Arbetet går således tillbaka till något av 

tidigare nämnda steg. Härigenom förfinas konceptet gradvis (Stolterman & Wiberg, 2010). 

 

Utifrån utvärderingen av det slutliga designkonceptet tillämpades återigen riktlinjerna för Design 

av artefakter (Stolterman & Wiberg, 2010). Detta för att förfina det befintliga konceptet och 

revidera detta. Det reviderade konceptet baserades på det slutgiltiga designkonceptets första 

version, se delkapitel 5.2.4, och hade som mål att adressera de problem som framkommit i 

Extern designkritik. Detta för att på bästa sätt ta tillvara forskningsfrågan. Det reviderade 

konceptet utvärderades sedan på nytt enligt Stolterman och Wibergs (2010) riktlinjer för Extern 

Designkritik, med samma intressenter som utvärderade prototypens första version, se delkapitel 

5.2.5. Resultat och analys av dessa steg beskrivs i delkapitel 5.2.6. 

 

4.1.3.7. Kontextualisering av koncept 

När ett slutgiltigt designkoncept har tagits fram, manifesterats och genom utvärderingar 

validerats, vägs detta slutligen mot teori och framtagna koncept inom sitt forskningsområde. 
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Genom detta arbete kan designkonceptets teoretiska bidrag tydliggöras (Stolterman & Wiberg, 

2010). 

 

För att säkerställa att det framtagna konceptet stöddes av teori inom sitt forskningsområde 

jämfördes det mot tidigare teori och koncept som lyftes i dessa, då Hartmanns et al. (2007) och 

Yuns (2012). Det framtagna konceptets funktioner, avsedda som stöd till patientens mentala 

välbefinnande, vägdes också mot grundläggande behov för mentalt välbefinnande hos 

astmapatienter, identifierade av Peters et al. (2017) utifrån Ryan & Deci (2000). De två 

informatikstuderande astmapatienternas återkoppling och insikter från 5.2.5. Extern designkritik 

togs med i bedömningen. Detta då de i rollen som designers kunde tolka de teorier som 

konceptet jämfördes mot. Astmasköterskans synpunkter, som sakkunnig inom vården, togs också 

med i detta skede. Resultat och analys av detta steg beskrivs i delkapitel 5.2.7 utan diskussion 

eller avvägningar mot tidigare teori. Vägning mot tidigare teori och framtagna koncept 

presenteras i delkapitel 6.2. Designkonceptet “Astmaportalens” resultat i relation till 

litteraturgenomgången. 

 

4.4. Metoddiskussion 

4.4.1. Intervjustudie 

Vid intervjustudien användes en kvalitativ metod. En metod som kombinerade kvalitativ och 

kvantitativ data hade kunnat ge ett större och därmed säkrare underlag till intervjustudien. Som 

exempel skulle enkäter kunnat användas för att generera kvantitativ data. De informanter som 

utgjordes av vårdpersonal var koncentrerade till ett landsting, vilket möjligen kan ha inverkat på 

deras svar. En större geografisk spridning skulle kunnat resultera i andra svar än de givna. 

Vårdpersonalen var dock fördelad på olika arbetsplatser, vilket möjliggjorde olika infallsvinklar. 

Fler intervjuer med patienter hade varit att föredra, speciellt då de patienter som intervjuades 

visade sig vara välbehandlade och därför inte längre var i nämnvärd kontakt med vården. Genom 

att intervjua fler patienter hade en större mättnadsgrad kunnat uppnås, vilket hade genererat ett 
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större kunskapsunderlag till designarbetet. Utifrån öppna intervjuer har relevant data erhållits. 

Denna data visar på mönster kring attityder relevanta för forskningsfrågan. Öppna intervjuer är 

dock situationsberoende och ett resultat av båda parters tillfälliga status, belastningsnivå och 

tidigare erfarenheter. Därför går det inte att garantera att exakt samma resultat upprepas igen. 

Informanternas svar och synpunkter visade dock på kontinuitet under tiden för studiens 

genomförande. 

4.4.2. Designarbete 

Konceptdriven interaktionsdesignforskning (Stolterman & Wiberg, 2010) användes som 

underliggande metod genom hela designarbetet. Valet av denna metod motiverades utifrån dess 

möjlighet att agera ramverk åt hela designprocessen. Författaren gjorde utifrån Stolterman och 

Wiberg (2010) bedömningen att ett befintligt ramverk som detta skulle gagna arbetet i större 

utsträckning än att arbeta utifrån ett eget sådant. Intressenter valdes, liksom i intervjustudien, 

utifrån ett bekvämlighetsurval.  

 

I intervjustudien hade en övervägande majoritet av informanter bestått av vårdpersonal. För att 

balansera det totala urvalet utgjordes i detta skede majoriteten av intressenter av astmapatienter. 

Genom ett totalt sett balanserat urval av patienter och vårdgivare, bedömde författaren utifrån 

Hamzah och Wahid (2016) att båda parter härmed skulle erbjudas lika möjligheter att komma till 

tals. Det hade dock varit att föredra att balansera dessa grupper i processens olika delmoment, 

istället för att låta intervjustudien domineras av vårdpersonal och designarbetet av 

astmapatienter. Detta hade gett en bättre balans i varje delmoment och inte bara i studien totalt 

sett. Astmasköterskan och patienterna träffades inte heller som grupp. Astmasköterskan 

intervjuades enskilt, patienterna i grupper om två och två. Ett möjligt samtal som fullständig 

grupp hade kunnat generera ytterligare information och infallsvinklar. Detta var dock inte 

möjligt att genomföra under tiden för studien. Två av astmapatienterna fick även ge återkoppling 

på den teori som konceptet manifesterade, detta då de båda är informatikstuderande och därför 

har insikt i ämnet. Det bör poängteras att intressenter med färdig utbildning inom ämnet hade 

varit att föredra. En större tyngd åt deras synpunkter hade på så vis kunnat ges. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Intervjustudie 

Detta kapitel behandlar resultat och analys från intervjustudien. Intervjustudien genomfördes för 

att komplettera kunskaper från litteratursökningen. Den genomfördes också för att ge inblick i 

astmapatienters och vårdpersonals tankar kring e-tjänsters möjlighet att främja och upprätthålla 

kommunikation inom astmavården. Intervjuerna listas individuellt som delkapitel, varje sådant 

avslutas med en analys. Resultat och analys från intervjustudien jämförs mot 

litteraturgenomgången i delkapitel 6.1. 

5.1.1 Astmasköterska 1, Kristina 

I början av intervjun konstaterade Kristina att de inom hennes sjukhusavdelning idag inte 

använde så många digitala hjälpmedel i sitt arbete. Allt eftersom intervjun fortskred och hon 

började tänka på hur det digitala faktiskt användes i vardagen, valde hon mot slutet att ta tillbaka 

detta uttalande: 

 

” Man tänker inte så mycket på att man faktiskt använder datorer mycket. Nu under intervjun 

börjar man tänka på det betydligt mer.” 

 

Kristina berättade vidare att SMS användes för att kalla patienter, liksom att patienter skulle 

komma att kunna boka tider digitalt i framtiden. Kristina upplevde det mycket viktigt att 

framtida e-tjänster för astma skulle kunna garantera att den lämnade informationen gav en 

korrekt bild av patientens tillstånd. Detta var oerhört viktigt för kommunikationen patient och 

vårdpersonal emellan. 

 

”Patienter säger ofta att de mår bättre än de faktiskt gör. […] För att ta en liknelse; historien om 

cancerpatienten som berättade för sköterskan om hur dåligt han mådde av sin behandling, för att 
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sedan gå in till läkaren med uppryckta axlar och brett leende medan han berättade om hur väl han 

motionerade och levde. Vilket ju ledde till att behandlingen fortsatte exakt som innan. Patienten 

ville inte vara annorlunda än de friska.” 

 

Kristina ansåg också att informationsgivning till patienter via e-tjänster skulle kunna vara 

problematiskt. Det kunde vara svårt redan på plats, men än värre utan det personliga mötet. Hon 

visste inte hur väl patienten kunde ta in informationen, om de inte träffades öga mot öga. I den 

mån e-tjänster erbjöd information borde denna enligt Kristina vara av lättförståelig karaktär. 

Kristina pekade här på instruktionsfilmer kring hur medicin bör tas som ett bra exempel på 

lättförståelig information som kunde hjälpa patienten. 

 

”Var i sjukdomen befinner sig patienter när vårdinformation ges? Det påverkar patientens 

förmåga att ta in vad som sägs.” 

 

Kommunikationen mellan patient och avdelning var ofta långvarig. Mötena på plats fick 

patienter att efter tag öppna upp sig mot vårdpersonalen, och beskriva personliga bekymmer 

relaterade till sin sjukdom.  

 

Intervjun visar på vikten av att framtida e-tjänster för astma bör garantera att den lämnade 

informationen ger en korrekt bild av patientens tillstånd, samt att informationsgivning till 

patienten bör vara lättförståelig. Sådan lättförståelig information kan vara ett steg i att öka 

patientens kunskapsbildning kring sin sjukdom. Intervjun pekar också på vikten av det 

personliga mötet mellan astmapatient och vårdgivare. Detta för att garantera god 

kommunikation, möjlighet till bedömning och socialt stöd. 

5.1.2 Astmasköterska 2, Linda. 

Linda inledde med att berätta om hur kontakten mellan patient och vårdpersonal såg ut. Tidigare 

hade listor funnits där patienter kontaktades av vårdpersonal för möten men patienterna dök inte 

upp. En annorlunda strategi valdes därför, som prioriterade mer engagerade patienter. Enligt 
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denna strategi skulle patienterna själv, för att säkerställa sitt eget intresse och undvika att tid gick 

till spillo på grund av inställda möten, kontakta vårdcentralen. 

  

Bokningarna skedde oftast via telefon, men några patienter använde 1177 Vårdguiden istället. En 

del patienter skrev också meddelande via 1177 Vårdguiden, ofta i stil med ”Jag vill komma till 

astmasköterskan för kontroll”. Vissa kunde ibland bara skriva ”jag behöver träffa läkare för jag 

har hosta”, vilket Linda inte upplevde ge någon som helst insikt. För att boka in ett vårdmöte 

behövde Linda mer information. Möjligheter att boka in tider på vårdcentralen via 1177 

vårdguiden hade också diskuterats, Linda hoppades att digital bokning skulle bli en möjlighet i 

framtiden då det enligt henne skulle innebära att patientens valmöjligheter ökade. 

  

Linda gav uttryck för att patienterna kunde ha svårt att hantera all information de fick under 

mötena. Därför hade hon för vana att kontakta patienterna per telefon några veckor senare för att 

kontrollera sjukdomsläget och om patienten hade förstått informationen. Delar av informationen 

gick ut på att lära patienten hur den bäst skulle hantera sin sjukdom, via medicinering och 

egenvård. För vissa patienter gick det bättre, för andra sämre. Som stöd användes skriftliga 

behandlingsplaner. Patienten uppmanades också hålla fortsatt kontakt med vården ifall 

asmtasymtomen inte lättade. Svårigheter kring detta uppstod dock på grund av att astmasymtom 

kunde öka gradvis under lång tid: 

 

”Astma är lite lurigt så, man vänjer ju sig vid sin sjukdom, ’så här ska det va’”. 

 

Linda trodde att e-tjänster som 1177 Vårdguiden kunde användas på ett bättre sätt. Exempelvis 

skulle patienterna kunna fylla i vissa frågor i förväg innan mötena, för att hjälpa vårdpersonalen 

att få en bättre bild av patienten innan mötet. Hennes största problem med 1177 Vårdguiden låg 

dock i hur generaliserad e-tjänsten var. 
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”Man skulle kunna kanske ha en särskild sida just för astmapatienter – den sida som är där just 

nu är ju väldigt generell egentligen. Så den skulle man absolut kunna nischa, det tycker jag. Det 

tror jag hade kunnat underlätta, absolut”. 

 

Intervjun visar på vikten av att upprätthålla god kommunikation astmapatient och vårdgivare 

emellan. Patienter behövde uppmärksammas kring sin sjukdomsstatus och hålla denna under 

uppsikt. Informationen från vården kunde dock upplevas som överväldigande. Patienter vande 

sig dessutom vid sin sjukdom och slutade reflektera över sina symtom. Bättre utbildade patienter 

skulle alltså få fler av dessa att kontakta vården. Intervjun visar också på möjlighet att via 

e-tjänster låta patienter besvara frågor innan vårdmötet, för att ge vården en bättre bild av 

patienten. 

5.1.3.Astmasköterska 3, Eva 

Eva lyfte upp hur patienter informerades om sin medicinering. Speciellt yngre patienter kunde ha 

svårt att förstå hur de skulle ta sina mediciner. Mycket jobb lades ned på att kommunicera med 

nya patienter om vad sjukdomsdiagnosen skulle innebära för deras framtida liv. Under mötena 

visade Eva dessutom sina patienter hur de skulle sköta de olika inhalatorerna. Nya patienter fick 

komma på återbesök efter tre månader för utvärdering, annars kallades patienter ungefär en gång 

om året. Det var viktigt att patienterna blev väl informerade om exakt hur de skulle ta sin 

medicin, något Eva alltid visade under vårdmötet. Eva berättade att många patienter missförstod 

hur de bäst tog sin medicin.  

 

Eva ställde sig dock frågande till en digitalisering av astmavård överhuvudtaget: 

 

”Jag har ju lite svårt att se just i den här verksamheten hur man skulle kunna digitalisera den så 

att säga, för att du, alltså ska du komma hit på en undersökning måste du göra den 

undersökningen här liksom. Sen har jag mycket telefonkontakt med mina patienter, med 

uppföljningar och hur de har det och, ja, massa sånt – kontakt på det viset”. 
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Intervjun visar på vikten av att e-tjänster för astmavård, i den mån de implementeras, bör syfta 

till att främja och komplettera fler möten på plats. Detta då det faktiska mötet på plats var vad 

som möjliggör god vård. 

5.1.4 Diabetessköterska, Susanne 

Susanne och hennes diabetesavdelning var tidigt ute att anamma e-tjänster så som 1177 

Vårdguiden. Från början fanns det ett starkt motstånd från hennes kolleger, även om Susanne 

själv var positivt inställd. Vårdpersonalen på diabetesavdelningen trodde att deras 

arbetsbelastning skulle öka väldigt på grund av e-tjänsten. Så blev det dock inte, enligt Susanne. 

Avdelningen valde att använda så många av 1177 Vårdguidens funktioner som möjligt: 

”Kontakta mig”, ”Boka tid”, ”Av- och omboka”, ”Recept”, ”Hjälpmedel” och ”Intyg”. Efter ett 

tag tyckte Susannes kolleger att e-tjänsten var bra att använda. Arbetsbelastningen blev inte 

tyngre utan kontaktvägarna förändrades, från telefon till meddelanden: 

 

”Jag tyckte mer att det var roligt att prova någonting nytt. Jag tycker det här att sitta och ha 

telefontid – nu ska jag inte säga det är tråkigt men... ibland är det lite trist faktiskt... […] När man 

sitter och svarar och svarar och så... Korta ärenden, korta enkla ärenden går ju jättebra att bara 

skicka som ett meddelande.” 

 

Susanne berättade att patienter kunde skicka in sina värden via e-tjänster så som Diasend, en 

tjänst där patienter via sin smartphone skickar blodvärden till vården (Glooko, 2019). Värden 

som dessa kunde sedan diskuteras i ett kommande vårdmöte. 

 

Susanne berättade också att e-tjänster absolut inte uteslöt möten på plats, utan att flera 

kommunikationsformer användes i symbios: telefonsamtal, e-tjänster och möten på plats: 

 

”På den här mottagningen har ju alla möjligheten att klicka i alternativet ’kontakta mig’, och då 

får de ju också skriva ’Jag vill att du ringer mig’ – för de vill prata, de vill ha en personlig 
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kontakt. En del skriver ’Svara mig på mejlen, jag vill bara veta vad proverna…’ Så det beror ju 

på ärendet såklart.”  

 

Intervjun visar att diabetesavdelningen, jämfört med de intervjuade astmasköterskornas, hade 

kommit långt i sin digitalisering. Intervjun resulterade i insikter kring e-tjänsters möjligheter att 

komplettera men inte ersätta vårdmötet på plats. Via e-tjänster kan patienter sända information 

kring sin sjukdomsstatus till vården. Denna information utgör en grund för samtal på plats. 

Vidare visar intervjun på att e-tjänster, för att accepteras av vårdpersonal, bör vara lättillgängliga 

vid användning och inte öka deras arbetsbelastning. 

5.1.5 Astmapatient 1, Marcus 

Marcus upplevde alltid kontakten med vården som god. Efter att ha drabbats av astma som barn 

fick han och hans familj åka på flera möten med astmasköterskan. Detta upplevdes bra. Att av 

vården få information om astma upplevdes inte heller som ett problem. Marcus kände också ett 

extra stöd i det faktum att hans pappa också hade astma, så social support från familjen var 

ständigt förekommande. Under flera års tid besökte Marcus astmasköterskan regelbundet, för 

tester och samtal. Efter hand lättade dock problemen och Marcus kunde sluta använda sin 

långtidsverkande inhalator och istället enbart använda sin vid-behovs-inhalator. Med detta 

upphörde också de regelbundna besöken. Numer hade Marcus inte någon nämnvärd kontakt med 

astmavården. 

  

Marcus kände också att det var lite svårt att utförligt kunna berätta om sin sjukdom, då den blev 

en del av hans vardag. Han vande sig helt enkelt vid sin astma, som blev hans självupplevda 

normaltillstånd. Detta kunde också innebära att han helt enkelt inte kände behovet av att berätta 

om vissa problem när han blev tillfrågad om sin astma: 

 

”[…] Det är ju ingenting som jag känner jag behöver berätta – för som sagt, det är ingenting jag 

tänker på under tiden jag hade det och inte heller nu.” 
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När Marcus tillfrågades om framtiden och ifall han kände obehag över tanken på att astman 

skulle förvärras framkom det att han oroade sig över detta: 

 

”Jo, faktiskt. Ibland känner jag att astman kan ha varit jobbigare oftare och jag känner att jag 

kanske behöver återgå till medicinen. Det har skett tillfällen då jag under kortare tid, en-två 

veckor, har behövt ta Bricanylen ofta.” 

 

Sedan han flyttade till en centralt liggande stadslägenhet upplevde han luftkvaliteten som sämre 

än var han bodde tidigare, och han tyckte att detta till viss del påverkade hans astma negativt.  

 

Intervjun visar att välbehandlade astmapatienter inte behåller kontakt med astmavården. 

Sjukdomen riskerar på så vis att stegvis försämras utan att patienten märker detta. För 

välbehandlade patienter skulle e-tjänster kunna utgöra ett enklare sätt att upprätthålla kontakten 

med vården, vilket skulle kunna leda till fler vårdmöten. 

5.1.6 Astmapatient 2, Maria 

Maria drabbades av astma som tonåring och hade under flera år stora problem med sin astma. 

Hennes familj sökte kontakt med astmavård och hon kallades på möten med jämna mellanrum. 

Detta upplevde Maria fungera bra. Men astman i sig blev inte bättre. Under tio års tid fick hon 

åka in på sjukhuset varje gång hon blev förkyld. Saker och ting förändrades till det bättre under 

80-talet, när Maria fick en långtidsverkande inhalator utskriven på recept. Hennes hälsa 

förbättrades drastiskt, och antalet sjukhusbesök sjönk som följd till detta. Idag ansåg Maria sig 

vara välbehandlad. Därför var hon inte heller i kontakt med vården längre. 

 

Intervjun visar liksom som tidigare intervju att välbehandlade patienter inte längre håller kontakt 

med vården. Detta stärker synen på e-tjänsters möjligheter till att kunna hålla kontakten med 

vården vid liv, istället för att helt låta den upphöra. 
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5.2. Designkonceptet “Astmaportalen” växer fram 

Detta kapitel behandlar hur analys av designarbetets resultat ledde fram till designkonceptet 

“Astmaportalen”. Framtagandet av designkonceptet utgick från de insikter som genererats 

genom litteratursökningar, intervjustudien samt den konceptdrivna 

interaktionsdesignforskningens tidigare beskrivna stadier, se delkapitel 4.3.1. För läsbarhetens 

skull har dessa stadier i metodkapitlet, liksom i detta kapitel, beskrivits strikt kronologiskt efter 

Stolterman och Wibergs (2010) mall. Varje delkapitel avslutas med en analys. Genom detta 

kapitel tas flera akademiska referenser upp i samband med beskrivningen av konceptet. Detta 

sker utan diskussion eller avvägningar för och emot. I delkapitel 6.2. presenteras avvägningar.  

5.2.1. Konceptgenerering 

I detta steg genererades via en brainstormingsession tillsammans med två astmapatienter, Roland 

och Carina, en mängd idéer vilka samlades på en mind map, se figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Mind map i idégenererande syfte. 

 

I slutet av sessionen utvärderades resultatet tillsammans. De tankar som bedömdes vara relevanta 

för forskningsfrågan grupperades tematiskt och var följande: 
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Kommunikation 

Designkonceptet borde erbjuda patienten tät kontakt med vården, återkoppling på svar utifrån 

frågeformulär och regelbundenhet i utskick och kommunikation med vården samt uppmuntra till 

vårdmöte på plats. Designkonceptet borde också rikta sig till olika patientkategorier inom astma, 

och undvika att tappa bort välbehandlade patienter. 

 

Kunskapsbyggande 

Designkonceptet borde vara kunskapsgivande och förse patienter med länkar till relaterade sidor 

med relevant information. Råd borde erbjudas till stöd för egenvård och för att hjälpa patienten 

att veta vad den borde lyfta under vårdmötet. 

 

Mentalt välbefinnande 

Designkonceptet borde främja mentalt välbefinnande hos patienten både vad gäller utformning 

och innehåll. 

 

Användbarhet 

Designkonceptet borde vara lättanvänt och navigerbart, med tydligt fokus utan distraherande 

extrafunktioner. Det borde också kunna användas på valfri plats. 

 

Baserat på de idéer som genererats i brainstormingsessionen utvecklades i denna designfas 

tankar kring att konceptet borde erbjuda en funktionsmässigt nedskalad och lättanvänd digital 

tjänst. Denna skulle vara baserad på regelbundna utskick av digitala frågeformulär, tänkt att 

erbjuda återkoppling med information och råd utifrån svar. Den skulle upprätthålla patientens 

kontakt med vården samt uppmuntra till vårdmöten på plats. Konceptet skulle också rikta sig till 

olika patientgrupper inom astmavården.  

5.2.2. Utforskning av koncept 

De idéer som hittills lyfts fram, se delkapitel 5.2.1, var abstrakta. I detta steg externaliserades 

idéerna, för att att bättre kunna utforska dessa. Detta utforskande arbete resulterade i 

framtagandet av två enkla, skissartade prototyper, se figur 4 nedan. Tankar på koncept vilket via 
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digitala frågeformulär gav patienter individanpassad information, baserat på Hartmann et al. 

(2007), utmynnade i att dessa enkla prototyper gavs en stegbaserad struktur. I prototyperna 

visualiserades hur användaren först fick genomgå ett av Socialstyrelsen för svensk astmavård 

rekommenderat astmakontrolltest (ACT) (Socialstyrelsen 2018). Genom att rapportera hur väl 

patienten ansåg sig kontrollera sin astma kunde sedan ett steg med följdfrågor ges, ifall 

patientens astma inte bedömdes totalt kontrollerad. Följdfrågorna var i det utforskande arbetet 

inte specificerade, utan steget lämnades öppet för återkoppling från intressenter. Genom svaren 

på följdfrågorna kunde sedan rekommendationer till patienten ges, inte heller dessa specificerade 

i denna fas av arbetet. Rekommendationerna syftade till att ge patienten korrekt individanpassad 

information samt utgöra exempel på vad som skulle kunna lyftas i kommande vårdmöten. De två 

framtagna, enkla prototyperna hade likartade funktioner baserat på tanken om digitaliserade 

frågeformulär, men tog olika form. Det första konceptet var tänkt att installeras lokalt på 

användarens mobiltelefon, det andra tog formen av en plattformsoberoende webbtjänst, se figur 4 

nedan. 

 

 

Figur 4. De två enkla, skissartade prototyperna. Ett koncept tänkt att installeras lokalt som mobilapp 

(vänster), ett plattformsoberoende (höger). 

 

Baserat på insikter genererade utifrån det utforskande, externaliserande arbetet utvecklades i 

denna designfas tankar kring två liknande koncept. Ett tänkt att installeras lokalt på 

mobiltelefoner, det andra tänkt att vara en plattformsoberoende webbtjänst. Koncepten baserades 
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på tankar från Hartmanns et al. (2007) koncept, där stegbaserade digitala frågeformulär tillät 

astmapatienter att utvärdera sin sjukdomsstatus samt gav dessa individbaserad återkoppling. 

Koncepten anpassades till svensk vårdkontext genom att inkorporera ACT-formuläret 

(Socialstyrelsen, 2018). Tankar kring att utifrån detta formulärs resultat erbjuda följdfrågor och 

rekommendationer utifrån dessa tillkom. Genom detta kunde patienten i svensk vårdkontext ges 

korrekt individanpassad information samt ges exempel på vad den borde lyfta i ett kommande 

vårdmöte, vilket motverkade att patienten diagnostiserade sig själv felaktigt. 

5.2.3. Intern konceptkritik 

Efter att ha utforskat en vid designrymd började nu arbetet med att smalna av denna. Detta för att 

nå fram till det designkoncept som mest effektivt bedömdes kunna besvara forskningsfrågan. När 

koncepten jämförts med tidigare teori (Hartmann et al., 2007), ( Yun, 2012), (Peters et al., 2017), 

(Hamzah & Wahid, 2016) sågs följande möjligheter till att i det kommande designarbetet låta 

koncepten bygga vidare på tankar från denna teori: Att låta koncepten använda digitala 

frågeformulär med individanpassad återkoppling (Hartmann et al., 2007), att låta koncepten 

använda kontinuerliga digitala frågeutskick mellan vårdmöten (Yun, 2012), att i koncepten 

beakta patientens mentala välmående (Peters et al., 2017), att i koncepten beakta användares 

olika perspektiv och behov samt beakta vilken kontext koncepten skulle användas i. (Hamzah & 

Wahid, 2016) 

 

Hur ovanstående implementerades beskrivs i delkapitel 5.2.4. För att utröna hur väl koncepten 

kunde uttryckas i en verklig situation involverades en astmasköterska, Linda, och två 

astmapatienter, Marcus och Eric.  

 

Astmasköterskan Linda fick ta ställning till de tankar som hade tagits fram genom tidigare 

designfaser. Hon var positivt inställd till tanken på ett koncept som baserades på kontinuerliga 

digitala utskick av ACT-frågeformuläret (Socialstyrelsen, 2018) innehållande individanpassad 

information och följdfrågor. Dock poängterades vikten av att låta den individanpassade 

informationen samt följdfrågor vara av generell natur. Informationen bedömdes av 
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astmasköterskan annars riskera att förvirra patienten. Tillsammans med sköterskan togs exempel 

på följdfrågor fram. Sköterskan gav exempel på rekommendationer efter dessa, vilka presenteras 

i delkapitel 5.2.4.  

 

Återkopplingen från astmapatienterna dokumenterades i en ny Mind Map, se figur 5 nedan, och 

resulterade i att tanken på en lokal installation valdes bort till förmån för en plattformsoberoende 

webbtjänst.  

 

 

Figur 5. Intern konceptkritik dokumenterades i mind maps.  

 

Astmapatienterna ansåg att en mobilapp skulle användas för sällan för att motivera 

välbehandlade patienter att installera den. Astmapatienterna var annars positivt inställda till 

tanken på ett digitalt frågeformulär med individbaserad återkoppling. Genom förfining och 

omarbetning av tidigare designkoncept lades grunden för att påbörja arbetet med ett slutligt 

sådant. Följdfrågor och rekommendationer efter dessa lades till i konceptet, se figur 6 nedan. 

Detta för att bättre besvara forskningsfrågan. Följdfrågor och rekommendationer presenteras i 

detalj i delkapitel 5.2.4. Frekvensen på utskicken beslutades av alla i detta steg deltagande 

intressenter.  Samtliga intressenter ansåg att frekvensen på utskicken inte fick vara för hög, då 

patienten annars riskerade tröttna på konstanta utskick. Frekvensen anpassades efter det svenska 

ACT-formuläret och baserades på patientens astmakontroll, vilket beskrivs närmare i delkapitel 

5.2.4. 

43 



 

 

 

Figur 6. Följdfrågor och rekommendationer utifrån dessa. 

 

Insikter genererade i denna designfas resulterade i följande: Utifrån jämförelse av koncepten mot 

tidigare teori (Hartmann et al., 2007), (Yun, 2012), (Peters et al., 2017), (Hamzah & Wahid, 

2016) stärktes möjligheterna att bygga vidare på de tankar som presenterats i denna (se ovan i 

detta delkapitel). Tankar på koncept baserade på ett digitalt ACT-formulär (Socialstyrelsen, 

2018), med ytterligare följdfrågor och individbaserade rekommendationer utifrån dessa, 

validerades genom intervjuer med intressenter. Möjligheten för sådana koncept att kunna 

användas i en verklig situation stärktes därmed ytterligare. Återkoppling från intressenterna 

resulterade i att tidigare icke-specificerade följdfrågor och rekommendationer utifrån dessa nu 

skapades. Råd och rekommendationer fick en generell form för att undvika missförstånd hos 

patienter. För tät frekvens på frågeutskicken undveks för att bibehålla patienters motivation att 

besvara dessa. Återkopplingen resulterade slutligen i att konceptet med lokala installationer 

valdes bort till förmån för det plattformsoberoende, för att motivera även välbehandlade 

astmapatienter att använda konceptet. 

5.2.4. Design av artefakter 

I detta steg manifesterades de tankar och den kunskap som genererats under designarbetet i en 

enklare form av digital prototyp, se figur 7 nedan. 
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Figur 7. Digital prototyp, frågeformulär. Full storlek, se bilaga 1. 

 

Till skillnad från tidigare pappersprototyper hade denna ett polerat utseende, vilket gav intryck 

av en färdig produkt. Den tillät också enkel navigation och interaktion. Mer avancerade 

funktioner inkorporerades inte, då detta inte tilläts av budget- eller tidsskäl. Även om dessa 

funktioner saknades gav prototypen intryck av att de fanns där, vilket därmed manifesterade 

funktionerna för användaren (Lim, Stolterman & Tenenberg, 2008). Utifrån Yuns (2012) 

slutsatser beslutades att konceptets utformning och formuleringar skulle vara konsekventa och 

lättbegripliga för användaren. Arbetet utgick därför ifrån Normans riktlinjer för god design 

(Norman, 2013, s.72). Dessa applicerades enligt följande: Signifiers: För konceptet viktigt 

innehåll skall visuellt lyftas fram så att användaren lätt upptäcker detta. Feedback: Konceptet ska 

effektivt göra användaren uppmärksam på att något händer eller är på väg att hända. Constraints: 

Att medvetet begränsa antalet funktioner så att konceptet inte tyngs ned av funktioner orelaterade 

till forskningsfrågan. Mappings: Konceptets funktioner, knappar och symboler ska i största 

möjliga mån korrelera till vad dessa utför. Conceptual model: Konceptet ska följa en konsekvent 

stil, så att inte formuleringar eller visuella element skapar förvirring för användaren. 

Affordances: Utformningen av konceptet ska tydligt indikera hur det ska användas. 

Discoverability: Konceptet ska upplevas översiktligt och det ska vid första användning vara 

enkelt att förstå. 
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Konceptet bygger på att via en digital tjänst, genom individanpassad information främja och 

upprätthålla kommunikation mellan astmapatienter och vårdgivare, till stöd för god vård och 

patienthälsa. Detta sker genom att patienten med jämna mellanrum via en digital, interaktiv tjänst 

får utvärdera sin hälsa och att resultatet skickas till vårdens journalsystem. Detta sker via ett 

digitaliserat ACT-formulär som riktar sig mot både välbehandlade och sämre behandlade 

patienter (Socialstyrelsen, 2018), samt följdfrågor och rekommendationer med råd utifrån dessa. 

Dels för att upptäcka patienter vars astmakontroll stegvis försämras, dels för att välkontrollerade 

patienter inte helt ska släppa kontakten med vården. Detta utifrån Hamzah och Wahids (2016) 

riktlinjer om att beakta olika användares skilda perspektiv och behov. Vårdens egna 

journalsystem används för att minimera tjänstens inlärningskurva och på så vis undvika att öka 

vårdpersonalens arbetsbelastning. Detta utifrån insikter från intervjustudien, där det framkom att 

vårdanställda oroade sig för ökad arbetsbelastning vid användandet av e-tjänster, samt Yuns 

(2012) målsättning angående lättillgänglighet. På så vis beaktas även vårdpersonalens perspektiv 

och behov (Hamzah & Wahid, 2016).  

 

Utifrån Hamzahs och Wahids (2016) riktlinjer beaktas också konceptets användningsområde. 

Genom användandet av ett standardiserat frågeformulär med standardiserad terminologi utifrån 

Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2018) beaktas en institutionaliserad vårdkontext 

avsedd för vårdpersonal. En personligt patientinriktad kontext (det är denna kontext som 

tydligast manifesteras i den digitala prototypen, med dess olika frågeställningar och steg) beaktas 

genom ett lättförståeligt, personligt inriktat och individanpassat koncept. 

 

Tjänsten skulle även kunna tillhandahålla tips om egenvård. Utifrån svaren på frågorna skulle 

tips kring detta kunna ges. Detta utifrån Peters et al. (2017) tankar kring att på digital väg kunna 

stödja patientens mentala välbefinnande, baserat på Ryans och Decis (2000) beskrivningar. 

Genom att erbjuda patienten möjlighet att bättre lära sig hantera sin sjukdom skulle 

grundläggande behov kring självständighet (autonomy) och kunskap (competence) tillgodoses. 

Genom påminnelsen att vården höll kontakt och att patienten inte var bortglömd, beaktades även 
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patientens behov av samhörighet (relatedness). För att ytterligare främja kontakt med vården 

skulle även möjlighet finnas att via tjänsten boka in ett möte med vårdgivare. Allmän 

kontaktinformation till vårdgivare skulle också erbjudas.  

 

Konceptet tog formen av en digital tjänst som kan användas på valfri enhet med tillgång till en 

webbläsare (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox m.fl.). Efter att patienter 

diagnostiserats med astma skulle vårdgivaren kunna rekommendera patienten att använda sig av 

denna tjänst. Patienten skulle med jämna mellanrum meddelas om när tjänsten skulle användas. 

Meddelandet skulle ske via brev, sms och mejl, för att garantera att kontakten nådde fram. I detta 

meddelande skulle en kort summering av sjukdomstillstånd och historik beskrivas, så att 

patienten fick klart för sig varför den skulle använda tjänsten. Via en länk i meddelandet 

dirigeras patienten enkelt till tjänsten. Användarverifikation och inloggning skulle ske med 

e-legitimation. 

 

Konceptets användarprocess presenteras i ett flödesschema, se figur 8 sist i detta delkapitel. 

Användaren leds genom följande steg: inloggning → frågeformulär  →  följdfrågor  → 

avslutande steg med resultat och rekommendationer. Stegen beskrivs i detalj nedan. 

 

Efter inloggning presenteras patienten för det av Socialstyrelsen rekommenderade formuläret 

ACT (Asthma Control Questionnaire) (Socialstyrelsen, 2018). Arbetet med designkonceptet 

byggde här vidare på Hartmanns et al. (2007) tankar kring interaktiva frågeformulär. 

ACT-formuläret låter med fem frågor patienten bedöma hur välkontrollerad den upplever sin 

astma. Varje fråga har fem alternativ, där det första alternativet ger en poäng och det sista ger 

fem. Utifrån den totala poängsumman görs en bedömning, som patienten direkt presenteras för. 

Om maximal poäng (25) uppnås bedöms patienten ha fullständig kontroll över sin astma. 20-24 

poäng bedöms vara välkontrollerat. Under 20 poäng bedöms vara okontrollerat. ACT-formuläret 

används idag i pappersform, under vårdbesök. I detta designkoncept digitaliseras formuläret, 

genom att användaren via en webbsida tillåts besvara formuläret, se figur 7 ovan. 
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När alla frågor i ACT-formuläret har besvarats erbjuder detta designkoncept användaren att gå 

vidare till nästa steg. Tjänsten varnar här användaren för att svaren i och med detta låses och inte 

kan ändras i efterhand, och att dessa därför bör övervägas innan användaren går vidare. Systemet 

med att låsa in svar kom till för att patienten skulle kunna dirigeras vidare till nästa steg. När svar 

låses skickas de också till vårdgivaren och patientens journal.  

 

I nästa steg visas bedömningen av patientens astmakontroll. Om patientens svar redovisar 

maximal poäng går tjänsten direkt till sitt avslutande steg, där patienten meddelas att den enligt 

sina svar bedömer sin astma som totalt kontrollerad. Tjänsten upplyser patienten om att ett nytt 

meddelande om ett tillgängligt formulär kommer skickas ut om 6 månader. Arbetet byggde här 

vidare på Yuns (2012) tankar om kontinuerligt återkommande digitala frågeformulär. Hur ofta 

formulären borde skickas ut beslutades i samråd med alla intressenter involverade i 

designarbetet. Patienten rekommenderas kontakta vården ifall något förändras innan dess. Den 

upplyses också om att svaren har skickats till vården och patientens journal. Detta byggde också 

på Yuns (2012) tankar om vikten av att dokumentera svaren i vården. En kopia skickas till 

patientens mejladress. Patienten får avsluta och logga ut genom att klicka på en knapp. 

 

Vid ett icke-optimalt resultat (<25 poäng) går tjänsten till ytterligare ett steg i utvärderingen. I 

detta steg presenterar tjänsten bedömningen av ACT-formuläret för patienten. Den meddelar 

patienten att den upplever sin astma som välkontrollerad (20-24 poäng), alternativt dåligt 

kontrollerad (<20 poäng). Efter detta presenteras 4 följdfrågor, se översikt i tabell 6 nedan. Dessa 

följdfrågor togs fram genom intervjun med astmasköterskan, beskriven i delkapitel 5.2.3. De är 

menade att komplettera det existerande ACT-formuläret genom att bättre låta patienten reflektera 

vidare över sin astmakontroll. 
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# Fråga Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

 Introducering: 
Du har uppgett att du upplevt 
symtom av din astma under de 
senaste 4 veckorna. 

   

1 Var befann du dig när dina 
symptom uppträdde? Markera 
alternativ (ett eller flera val). 

I hemmet Utomhus Hos någon annan 

2 Vet du om du är allergisk eller 
upplevde allergiska symtom? 
Markera ett alternativ. 

Jag upplevde 
allergiska symtom 

Jag upplevde inte 
allergiska symtom 

Vet ej 

3 Upplever du att din 
astmamedicinering fungerar bra? 
Markera ett alternativ. 

Ja Nej X 

4 Har du nyligen varit förkyld eller 
haft någon annan sjukdom? 
Markera ett alternativ. 

Ja Nej X 

 

Tabell 6. 4 följdfrågor för att hjälpa patienten reflektera över sin hälsostatus. 

 

När alla följdfrågor har besvarats erbjuder tjänsten användaren att gå vidare till det avslutande 

steget. Tjänsten varnar här återigen användaren att svaren i och med detta låses och inte kan 

ändras i efterhand, och att dessa därför bör övervägas innan användaren går vidare. 

 

I detta avslutande steg visas återigen bedömningen av patientens astmakontroll. Utifrån hur 

följdfrågorna besvarats visar tjänsten även på möjligheter till egenvård. Detta via länkar till 

webbplatser som kan lära patienten att bättre hantera aspekter av sin sjukdom. Baserat på svaren 

i följdfråga 2, 3 och 4 ges även rekommendationer om vad patienten kan ta upp med sin 

vårdgivare i ett kommande vårdmöte. Dessa togs liksom följdfrågorna fram genom intervjun 

med astmasköterskan, beskriven i delkapitel 5.2.3. Rekommendationerna formuleras olika 

baserat på om patienten upplever sin astma välkontrollerad (20-24 poäng) eller dåligt 

kontrollerad (<20 poäng), se tabell 7 nedan. Detta för att än tydligare rekommendera vikten av 

ett vårdbesök för den dåligt kontrollerade patienten. Följdfråga 1 genererar inte specifika 
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rekommendationer då denna fråga enbart är skapad för att patienten ska uppmärksammas kring 

var dess astmasymtom uppstår.  

 

Tjänsten upplyser patienten om att ett nytt meddelande om ett tillgängligt formulär kommer 

skickas ut. För välkontrollerade patienter (20-24 poäng) skickas ett nytt meddelande ut efter 3 

månader. Patienten rekommenderas kontakta vården ifall något förändras innan dess, eller om 

den känner behov av det utifrån följdfrågornas rekommendationer. För dåligt kontrollerade 

patienter (<20 poäng) skickas ett nytt meddelande efter 4 veckor. Patienten rekommenderas 

kontakta vården innan dess, se figur 9 nedan. I båda fallen upplyses patienten om att svaren har 

skickats till vården och patientens journal. En kopia skickas till patientens mejladress. Patienten 

får avsluta och logga ut genom att klicka på en knapp. Det är värt att notera att konceptets och 

tjänstens mål inte är att diagnostisera patienten utan att peka på de möjligheter som vidare 

kontakt med vården kan erbjuda.  

 

 

Figur 9. Digital prototyp, avslutande steg. Full storlek, se bilaga 2. 
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# Fråga Rekommendation 
(Välkontrollerad, 20-24 poäng) 

Rekommendation (Okontrollerad, 
<20 poäng) 

2 Vet du om du är 
allergisk eller 
upplevde 
allergiska 
symtom? 
Markera ett 
alternativ. 

Svar: Jag upplevde allergiska 
symptom. 
Rekommendation: 
Du beskrev att du upplevde 
allergiska symtom. Du kan tala 
med din vårdgivare om detta, då 
allergi och astma ofta har ett 
samband. På (extern länk) kan du 
lära dig att bättre hantera detta. 

Svar: Jag upplevde allergiska 
symptom. 
Rekommendation: 
Du beskrev att du upplevde 
allergiska symtom. Det är viktigt 
att du talar med din vårdgivare 
om detta, då allergi och astma 
ofta har ett samband. På (extern 
länk) kan du lära dig att bättre 
hantera detta, fram till mötet med 
din vårdgivare. 

3 Upplever du att 
din 
astmamedicineri
ng fungerar bra? 
Markera ett 
alternativ. 

Svar: Nej. 
Rekommendation: 
Du beskrev att du upplevde att din 
astmamedicinering fungerade 
dåligt. Det är viktigt att du 
kontaktar din vårdgivare 
angående detta, så att du får bästa 
tänkbara hjälp. På (extern länk) 
kan du tills vidare lära dig hur du 
på bästa sätt tar din medicin, fram 
till att du har kommit i kontakt 
med din vårdgivare. 
 

Svar: Nej. 
Rekommendation: 
Du beskrev att du upplevde att din 
astmamedicinering fungerade 
dåligt. Det är viktigt att du talar 
med din vårdgivare om detta, så 
att du får bästa tänkbara hjälp. På 
(extern länk) kan du tills vidare 
lära dig hur du på bästa sätt tar 
din medicin, fram till mötet med 
din vårdgivare. 

4 Har du nyligen 
varit förkyld 
eller haft någon 
annan sjukdom? 
Markera ett 
alternativ. 

Svar: Ja. 
Rekommendation: 
Du beskrev att du nyligen hade 
varit förkyld eller haft annan 
sjukdom. Detta kan påverka din 
astma negativt. Om du upplever 
att dina symtom förvärras kan du 
kontakta din vårdgivare om råd. 

Svar: Ja. 
Rekommendation: 
Du beskrev att du nyligen hade 
varit förkyld eller haft annan 
sjukdom. Detta kan påverka din 
astma negativt. Det är viktigt att 
du vid ditt vårdbesök talar med 
din vårdgivare om detta, för att 
underlätta en korrekt bedömning. 

Tabell 7. Rekommendationer utifrån följdfrågor, sett till nivå av astmakontroll. 
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Figur 8: Flödesschema över designkonceptet 
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Baserat på insikter beskrivna i tidigare designfaser togs i denna designfas en enklare digital 

prototyp fram för att manifestera dessa insikter.  Prototypen hade ett polerat utseende och erbjöd 

möjlighet till enkel navigation och interaktion. Den ledde användaren genom en stegbaserad 

process där patientens astmakontroll utvärderades och ställde sedan, vid behov, följdfrågor och 

gav generella rekommendationer utifrån dessa.  

 

Utifrån insikter från tidigare teori (Yun, 2012) beslutades att konceptets utformning och 

formuleringar skulle vara konsekventa och lättbegripliga, varför Normans riktlinjer för god 

design (Norman, 2013, s. 72) skulle beaktas. Detta resulterade i att enkelhet och tydlighet sattes 

som målsättning i framtagandet av prototypen. Utifrån Yuns (2012) målsättning rörande 

lättillgänglighet, i kombination med insikter från intervjustudien om att e-tjänster, för att 

accepteras av vårdpersonal, bör vara lättillgängliga vid användning och inte öka vårdpersonalens 

arbetsbelastning, beslutades att konceptet skulle sända patientinformation till vårdens befintliga 

journalsystem. Detta för att minimera ökad arbetsbelastning och inlärningskurva för 

vårdpersonalen. 

 

Utifrån Hamzahs och Wahids (2016) riktlinjer borde konceptet beakta sina användningsområden. 

Detta resulterade i användandet av ett standardiserat frågeformulär med mätbara resultat och en 

standardiserad terminologi, ett digitaliserat ACT formulär (Socialstyrelsen, 2018), för att beakta 

vårdpersonalens institutionaliserade vårdkontext. Samtidigt beaktades en personlig, 

patientinriktad kontext genom ett lättförståeligt, personligt inriktat och individanpassat koncept.  

 

Utifrån Hamzahs och Wahids (2016) riktlinjer borde konceptet även beakta olika grupper av 

användares skilda perspektiv och behov. I konceptet beaktas detta genom implementeringen av 

ACT-formuläret, tillsammans med individanpassad återkoppling och utskicksfrekvens baserad 

på patientens nivå av astmakontroll. Konceptet tar därmed hänsyn till både välbehandlade som 

sämre behandlade astmapatienter. Konceptet tar också hänsyn till vårdpersonalens perspektiv 

genom att minimera sin inlärningskurva. Detta sker genom att konceptet sänder patientdata till 

vårdens befintliga journalsystem. 
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Utifrån Peters et al. (2017) tankar på att i e-tjänster stödja astmapatienters mentala välbefinnande 

beslutades följande: Konceptet skulle erbjuda astmapatienter möjlighet att kontinuerligt 

utvärdera och reflektera kring sin sjukdomsstatus (autonomy) förmedla relevant kunskap 

(competence) samt genom vårdens regelbundna utskick ges möjligheter till kontinuerlig och 

upprätthållen kontakt med vården (relatedness). 

 

Insikter som kom till i arbetet med prototypen resulterade i följande rörande konceptets 

funktioner: Svar skulle presenteras och låsas efter varje steg, detta för att kunna dirigera 

patienten vidare till nästa steg i användarprocessen. Samtidigt skulle svaren skickas till 

patientens journal för att dokumenteras i vården och kunna upptäcka om en patients astmastatus 

hade förändrats, samt ligga till grund för samtal under vårdmötet. En kopia på svaren skulle 

skickas till patientens mejladress, som bekräftelse på att systemet hade dokumenterat svaren 

korrekt. Kontaktuppgifter till vårdgivare med möjlighet till tidsbokning skulle erbjudas för att 

ytterligare främja kontakt med vården. 

5.2.5. Extern designkritik 

Då det slutliga designkonceptet är tänkt att användas inom svensk astmavård involverades 

tidigare nämnda astmasköterska, samt de två astmapatienterna från delkapitel 5.2.3. För att 

validera den teori som konceptet manifesterade, utvärderades även denna tillsammans med de 

två astmapatienterna - detta då båda är informatikstuderande. Tack vare sina kunskaper i ämnet 

informatik kunde de ge återkoppling och insikter kring teorin utifrån principer kring design 

(Norman, 2013, s.72) och principer för framtagandet av designkoncept (Stolterman & Wiberg, 

2010).  

 

Konceptets grund och teorin det byggde på togs väl emot. En av astmapatienterna, Marcus, 

beskrev: 
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“Med en sådan tjänst skulle jag åtminstone kunna fortsätta ha någon form av kontakt med 

vården. Jag hade ju inte problem med min astma under många år, så jag slutade kontakta 

vården. Nu efteråt har jag märkt att den kommit smygande igen. Om jag hade fortsatt kolla upp 

min astma, och vården hade kunnat se detta, hade jag nog märkt detta tidigare”. 

 

Konceptets natur, att utvärdera men inte detaljerat diagnostisera eller behandla, bedömdes av 

astmasköterskan lämpa sig väl mot astmas vida patientgrupp. Konceptets förmåga att kunna rikta 

sig till både välbehandlade och sämre behandlade patienter bedömdes av deltagande intressenter 

möjliggöra ett främjande av båda gruppers kommunikation med vården. Detta återknöt till 

insikter från intervjustudien kring behovet att astmapatienter håller sin sjukdomsstatus under 

uppsikt och att välbehandlade patienter tenderar att inte behålla kontakten med vården.  

 

Gällande funktioner visade intressenterna på vilja att kunna gå tillbaka och ändra sina svar. Detta 

då de ansåg att det fanns risk att vissa användare skulle missförstå en fråga och sedan inse detta 

utan att kunna ändra svaret. Intressenterna efterfrågade alltså bättre möjlighet till navigation 

framåt och bakåt i prototypens steg. De motsatte sig också tanken på att svaren skulle låsas 

stegvis. Istället efterfrågade de tillägget av ett extra steg före det avslutande, där patienten 

presenterades för alla svar den uppgett. Först därefter skulle patienten få möjlighet att bekräfta 

dessa och skicka dem till vården. Detta återknöt till den tidigare genomförda intervjustudien, där 

astmasköterskor poängterade vikten av att den lämnade informationen gav en korrekt bild av 

patientens tillstånd. Intressenterna betonade också vikten av att patienten bekräftade sina 

nuvarande kontaktuppgifter. Detta saknades i den befintliga prototypen. 

 

Prototypens grafiska utformning och textformuleringar kom delvis att kritiseras. En mer 

standardiserad färgskala för frågeformuläret efterfrågades, då intressenterna upplevde nuvarande 

färgskala som förvirrande. De föredrog rött till grönt istället för rött till blått för att demonstrera 

hur välbehandlad patienten var. Intressenterna pekade här på trafikljus som exempel. Kritik 

rörande hur länkar presenterades grafiskt uppkom också, främst rörande färgval. I prototypens 

avslutande steg ansåg intressenterna att för mycket text presenterades för de dåligt kontrollerade 

55 



 

patienterna, se figur 9 i delkapitel 5.2.4. Dessa rekommendationer presenterades som brödtext. 

Intressenterna ansåg detta försvåra prototypens läsbarhet. Detta upplevdes som ett stilbrott, då 

resten av prototypen av intressenter upplevdes vara lättläst. Vissa grafiska element upplevdes 

också svårlästa och mer kontrast efterfrågades. 

 

Intressenterna upplevde alltså inte att konceptet helt behövde omarbetas utan att det snarare 

behövde viss korrigering. Detta för att på bästa sätt ta tillvara forskningsfrågan. För att adressera 

dessa problem gick arbetet därför, via Revidering av koncept, tillbaka till riktlinjer för Design av 

artefakter, för att skapa en ny, reviderad version av designkonceptet. 

 

Insikter utifrån återkoppling av intressenter resulterade i denna designfas i följande tankar: 

Konceptet borde ge användare möjlighet att gå tillbaka till tidigare steg och där ändra sina svar. 

För att garantera korrekt informationsgivning, en slutsats som också dragits från intervjustudien, 

borde svaren inte låsas stegvis utan lämnas öppna till dess de slutgiltigt bekräftats av användaren 

. För att garantera god kommunikation borde konceptet säkerställa att användarens 

kontaktuppgifter var aktuella. Slutligen borde konceptet ta ytterligare hänsyn till Normans 

riktlinjer för design (Norman, 2013, s. 72) för att säkerställa god läsbarhet och tydlighet rörande 

dess presenterade innehåll. 

5.2.6. Revidering av koncept 

Då återkopplingen i Extern designkritik i huvudsak var positiv innebar detta att konceptet 

utökades med de funktioner som användarna saknade, se delkapitel 5.2.5 och nedan. Viss kritik 

hade också riktats mot konceptets formuleringar och presentation, vilka förfinades och 

strukturerades om. Detta skedde utifrån tidigare nämnda riktlinjer för Signifiers, Feedback och 

Affordances (Norman, 2013, s.72), se delkapitel 5.2.4. Revidering och utvärdering av konceptet 

beskrivs nedan genom två underkapitel. Båda underkapitel innehåller resultat och analys. 

5.2.6.1. Design av artefakter (revidering) 

En ny, slutlig prototyp producerades. Ovan nämnda riktlinjer (Norman, 2013, s.72) användes för 

att göra designkonceptet mer tillgängligt för användaren. Detta genom att tydligare visuellt lyfta 
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fram dess innehåll, tydligare ge återkoppling på vad som skedde eller var på väg att ske samt ge 

möjlighet att navigera framåt och bakåt i prototypens olika steg.  

 

Konceptets användarprocess presenteras i ett flödesschema, se figur 10 sist i delkapitel 5.2.6.1. 

Användaren leds nu genom följande steg: inloggning → uppdatering av kontaktuppgifter (nytt 

steg) → frågeformulär  →  följdfrågor  →  bekräftelsesteg (nytt steg) → avslutande steg med 

resultat och rekommendationer. Nya steg, liksom förändringar i befintliga sådana, beskrivs i 

detalj nedan. 

 

För att garantera vårdgivarens möjlighet att kontakta patienten lades ett extra steg till direkt efter 

inloggning, där patienten erbjuds möjlighet att uppdatera sina kontaktuppgifter. Patienten kan här 

vid behov ändra sin folkbokföringsadress till en tillfällig sådan, samt ändra uppgivet 

telefonnummer och e-postadress, se figur 11 nedan.  

 

  

Figur 11: Reviderad digital prototyp. Kontaktuppgifter. Full storlek, se bilaga 3.  

 

Ett besvarat ACT-formulär, se figur 12 nedan, placerar liksom tidigare patienten i tre kategorier: 

totalt kontrollerad (25 poäng), väl kontrollerad (20-24 poäng) och dåligt kontrollerad (<20 
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poäng). En välkontrollerad eller dåligt kontrollerad patient skickas efter ACT-formuläret vidare 

till steget med följdfrågor. I denna iteration omarbetades detta steg för att undvika upprepning av 

ACT-formulärets resultat. Istället för att först presentera resultatet av ACT och sedan ställa 

följdfrågor ges istället en kort formulering oberoende av patientens astmakontroll: “Du har 

uppgett att du har upplevt astmasymtom”. Detta för att i nuvarande steg helt fokusera på 

följdfrågorna. Patientens resultat från ACT-formuläret redovisas inte för patienten förrän i det 

avslutande steget. Patientens resultat har dock temporärt sparats som variabler i systemet och 

används för att leda patienten vidare enligt följande: A för dåligt kontrollerad och B för 

välkontrollerad. Även om patienterna leds till samma steg med följdfrågor kommer variabelns 

värde påverka de rekommendationer varje svar kan ge. 

 

 

Figur 12: Reviderad digital prototyp. Frågeformulär. Full storlek, se bilaga 4. 

 

Intressenterna saknade i det slutgiltiga konceptets första prototyp möjlighet för patienten att gå 

tillbaka och ändra sina svar. För att tillgodose vikten av att den information patienten lämnade 

var korrekt, arbetades systemet om. Samtliga svar lämnas nu olåsta tills användaren bekräftat alla 
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svar samtidigt. De olåsta svaren lagras temporärt inuti tjänsten. Detta innebar att ett nytt steg 

lades till, näst sist i användarprocessen. I detta steg uppmanas användaren att noga kontrollera 

sina svar, se figur 13 nedan. Svaren skickas först nu, vid bekräftelse, till vårdgivare och 

patientens journal. I och med detta bekräftelsesteg möjliggörs bättre navigation i tjänsten. 

Användaren kan genom hela processen fram till bekräftelsesteget gå bakåt och ändra sina 

tidigare svar. Om användaren går bakåt får den på nytt fylla i frågeformulären på föregående 

sidor. Patienten informeras i varje steg av processen om vad varje val framåt eller bakåt innebär. 

Genom det nya bekräftelsesteget säkerställs en god återkoppling till användaren, så att den kan 

vara trygg med vilka svar den skickar till vården.  

 

 

Figur 13: Reviderad digital prototyp. Bekräftelsesteg. Beskuren. Full storlek, se bilaga 5. 

 

En totalt kontrollerad patient skickas efter ACT-formuläret direkt till bekräftelsesteget, där den 

får kontrollera sina svar eller gå tillbaka och ändra dem. Efter att ha bekräftat svaren skickas den 

totalt kontrollerade patienten till det avslutande steget. Där informeras patienten om resultatet 
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från ACT och att svaren har mottagits av vårdgivaren och dess journalsystem. En kopia på 

svaren skickas också till patientens uppgivna mejladress. Tjänsten upplyser vidare om när ett nytt 

meddelande om ett tillgängligt formulär kommer att skickas ut. Patienten uppmanas kontakta 

vården om något förändras. Patienten väljer “Avsluta” och loggar ut. 

 

En välkontrollerad eller dåligt kontrollerad patient skickas efter steget med följdfrågor till 

bekräftelsesteget. Efter att ha bekräftat och skickat svaren till vården tas patienten till det 

avslutande steget. Där informeras patienten om resultatet från ACT och utifrån svaren på 

följdfrågorna presenteras eventuella rekommendationer, se delkapitel 6.4. Rekommendationerna 

anpassas liksom tidigare efter patientens astmakontroll. Presentationen av rekommendationer 

omarbetades. Istället för att presentera rekommendationer som brödtext presenteras dessa i 

punktform, med varje eventuell punkt som en utfällbar flik. På så vis undviks sidan att tyngas 

ned av text.  Patienten upplyses också om att svaren har mottagits av vårdgivaren och dess 

journalsystem. En kopia på svaren skickas till patientens uppgivna mejladress. Tjänsten upplyser 

vidare om när ett nytt meddelande om ett tillgängligt formulär kommer att skickas ut. En 

välkontrollerad patient får ett nytt meddelande efter tre månader, samt rekommenderas kontakta 

vården ifall något förändras innan dess, eller om den känner behov av det utifrån följdfrågornas 

rekommendationer. En dåligt kontrollerad patient får ett nytt meddelande efter fyra veckor men 

uppmanas kontakta vården innan dess, se figur 14 nedan. När patienten har läst samtliga 

rekommendationer väljer den “Avsluta” och loggar ut. För att garantera att patienten läser 

rekommendationerna blir knappen “Avsluta” tillgänglig först när varje flik fällts ut. 

 

Visuella aspekter som förfinades rörde färgval och presentation av text. Texten gjordes mer 

läsbar genom ökad kontrast i färgval. Utifrån intressenternas rekommendationer gavs länkar en 

mer diskret blå färgton. Formuleringar och textmassa förenklades och förminskades för 

läsbarhetens skull.  
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Figur 14:  Reviderad digital prototyp, avslutande steg. Beskuren. Full storlek, se bilaga 6. 

 

Baserat på insikter från den återkoppling som givits i Extern designkritik, se delkapitel 5.2.5, 

utökades det befintliga konceptet med de funktioner intressenterna efterfrågade: 

Ett extra steg lades till direkt efter inloggning, där patienten erbjuds möjlighet att uppdatera sina 

kontaktuppgifter. På så vis garanteras vårdgivarens möjlighet att kontakta patienten. 

Ett bekräftelsesteg lades till. För att garantera korrekt informationsgivning, lämnades alla svar 

olåsta tills användaren bekräftat alla svar samtidigt. Användaren kan alltså genom hela processen 

fram till det nya bekräftelsesteget gå bakåt och ändra sina svar för att vara trygg med vilka svar 

den skickat till vården. De olika svaren lagras temporärt i tjänsten. Patienten informeras i varje 

steg av processen om vad varje val framåt eller bakåt innebär. Därigenom säkerställs god 

återkoppling till användaren. Texten gavs ökad kontrast och diskretion i färgval. Formuleringar 

och textmassa förenklades och förminskades. Därigenom säkerställs god läsbarhet och 

tillgänglighet till konceptets presenterade innehåll.  

 

Insikter som kom till i arbetet med revideringen av prototypen resulterade i följande förändringar 

rörande konceptets funktioner:  
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För tydlighetens skull presenteras resultatet av ACT-formuläret bara en gång, i det avslutande 

steget, resultat sparas temporärt som variabler i systemet. Presentationen av rekommendationer 

omarbetades. Rekommendationer presenteras i punktform, med varje eventuell punkt som en 

utfällbar flik. På så vis undviks sidan att tyngas ned av text. Knappen “Avsluta” blir tillgänglig 

först när varje flik fällts ut. Därigenom garanteras att patienten läser rekommendationerna innan 

utloggning. 

5.2.6.2. Extern designkritik (revidering) 

Det reviderade konceptet utvärderades återigen enligt riktlinjer för Extern designkritik, med 

samma intressenter och tillvägagångssätt beskrivet i delkapitel 5.2.5. Intressenterna reagerade 

positivt på förändringarna i konceptet, då speciellt på möjligheten att nu kunna navigera framåt 

och bakåt i frågeprocessen. Bekräftelsesteget med möjlighet att ändra svar uppskattades. 

Intressenterna uppskattade också funktionen med utfällbar text i det avslutande steget. 

Astmapatienten Eric beskrev:  

 

“Nu blir det ju mycket lättare att läsa texten, innan blev det som en stor oläsbar massa.” 

 

När intressenternas första synpunkter nu hade åtgärdats, framkom ytterligare några synpunkter. 

Dessa ansågs av intressenterna dock vara av sådan natur att de enkelt skulle kunna åtgärdas 

genom vidare finslipning av designkonceptet och dess prototyp. De bedömdes på så vis inte vara 

av allvarlig karaktär. Prototypen fick kritik över att texten fälldes ut utan en rullande animation. 

Detta gav enligt intressenterna en känsla av att texten plötsligt hoppade fram på skärmen. Detta 

berodde dock på brister i prototypverktygens funktioner. I en tänkbar, fullständigt funktionell 

prototyp skulle grafiskt polerade funktioner som denna finnas. Efter att ha fått detta förklarat 

ansåg intressenterna att denna synpunkt hade fått en relevant förklaring. Förloppsindikatorn 

skulle enligt intressenterna kunna göras än mer tydlig. Detta genom att skriva ut varje delsteg 

och på så vis ge användaren större översikt över var i processen den befann sig. Intressenterna 

tog dock själva upp att detta mer relaterade till finslipning än brister av allvarlig karaktär. De 
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ansåg också att brister som dessa skulle kunna åtgärdas i ett fortsatt poleringsarbete, men att de 

inte var av avgörande betydelse för detta koncept. Arbetet gick därför vidare. 

 

Insikter utifrån återkoppling från intressenter resulterade i denna designfas i följande: 

Synpunkter som framkommit gällande utfällbar text utan rullande animation samt ytterligare 

visuellt tydliggörande av förloppsindikatorn ansågs inte vara brister av allvarlig karaktär eller 

vara av avgörande betydelse för konceptets förmåga att utgöra ett svar på forskningsfrågan. 

Därmed ansågs de kunna lämnas utan åtgärd. Då det reviderade konceptet tagits väl emot gick 

arbetet vidare till det sista steget.  
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Figur 10: Flödesschema över designkonceptets slutliga iteration 

 

64 



 

5.2.7. Kontextualisering av koncept 

När det slutgiltiga designkonceptet, “Astmaportalen”, tagits fram, manifesterats i en detaljerad 

prototyp och genom utvärderingar validerats, vägdes konceptet slutligen mot teori och framtagna 

koncept inom sitt forskningsområde. Genom detta arbete kunde designkonceptets teoretiska 

bidrag tydliggöras (Stolterman & Wiberg, 2010).  

 

Då denna designfas till sin natur är analyserande presenteras resultat och analys tillsammans: 

Det framtagna designkonceptet, “Astmaportalen”, utgör ett svar på forskningsfrågan, hur en 

e-tjänst inom kontexten svensk astmavård genom individanpassad information kan främja och 

upprätthålla kommunikation mellan patient och vårdgivare. Detta svar utgör därmed konceptets 

teoretiska bidrag. Konceptet stöds av tankar och idéer från tidigare internationell teori och 

koncept för liknande syften i internationell vårdkontext (Hartmann et al., 2007), (Yun, 2012). 

“Astmaportalen” är anpassad till astmavård i svensk vårdkontext, med de riktlinjer 

(Socialstyrelsen, 2018) som finns för denna. Därutöver stöds “Astmaportalen” av slutsatser i 

tidigare teori kring att att e-tjänster för astmavård bör beakta patienters mentala välbefinnande 

(Peters et al., 2017). Vägning och diskussion mot tidigare teori och framtagna koncept 

presenteras i delkapitel 6.2. Designkonceptet “Astmaportalens” resultat i relation till 

litteraturgenomgången. 

6. Diskussion 

Detta kapitel behandlar diskussion och avvägningar kring resultat och analys, i förhållande till 

teori presenterad i litteraturgenomgången, se kapitel 3. Intervjustudiens och designarbetets 

resultat och analys diskuteras var för sig i två delkapitel. 

6.1. Intervjustudiens resultat i relation till litteraturgenomgången 

Intervjustudien visar på att e-tjänster skulle kunna komplettera och uppmuntra vårdmötet på 

plats, exempelvis via digitala frågeformulär genomförda innan detta. Digitala frågeformulär 
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skulle kunna utgöra en grund för och främja samtal i vårdmötet. Detta överensstämmer med de 

resultat Hartmann et al. (2007) presenterat, där digitala frågeformulär med individbaserad 

återkoppling användes för att främja samtalet astmapatient och vårdgivare på plats. Yun (2012) 

använde sig också av digitala frågeformulär för att kontinuerligt låta astmapatienter utvärdera sin 

hälsa mellan vårdmöten. I intervjustudien framkom att det skulle vara av stor vikt att e-tjänster 

skulle kunna garantera att den lämnade informationen gav en korrekt bild av patientens tillstånd. 

Detta överensstämmer med Hartmanns et al. (2007) liksom Yuns (2012) studier där validerade 

frågeställningar i formulären användes för att garantera korrekt informationsöverföring.  

 

Intervjustudien visar på vikten av att upprätthålla god kommunikation astmapatient och 

vårdgivare emellan. Patienter behövde uppmärksammas kring sin sjukdomsstatus och hålla 

denna under uppsikt. Studien visar på att bristande kontakt med vården kan leda till att gradvis 

försämring av astmasymtom inte upptäckts, samt att välbehandlade patienter inte behåller 

kontakt med vården. Den visar också på att bättre utbildade patienter skulle kunna få fler av 

dessa att kontakta vården. Detta överensstämmer med de slutsatser Yun (2012) drar, att 

kontinuerlig kontakt genom e-tjänster håller patienter uppmärksammade på sin astmakontroll och 

att patienter på så vis blir mer benägna att kontakta vården.  

 

Intervjustudien påvisar att e-tjänster, för att accepteras av vårdpersonal, bör vara lättillgängliga 

vid användning och inte öka deras arbetsbelastning. Yuns (2012) målsättning, att skapa 

lättillgängliga e-tjänster som garanterar korrekt patientinformation, överensstämmer med 

vårdpersonalens önskemål kring implementeringen av e-tjänster i vården. 

 

Intervjustudien pekar på vikten av det personliga mötet mellan astmapatient och vårdgivare. 

Detta för att garantera god kommunikation, möjlighet till bedömning och socialt stöd. Studien 

pekar på e-tjänsters möjlighet att komplettera men inte ersätta vårdmötet på plats. Hartmanns et 

al. (2007) och Yuns (2012) studier åsyftar inte att ersätta vårdmötet på plats utan att främja och 

komplettera detta. 
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Peters et al. (2017) beskrivningar, utifrån Ryan och Deci (2000), av astmapatienters 

grundläggande behov för mentalt välbefinnande (relatedness, competence och autonomy) 

återfinns i intervjustudien:  

Intervjustudien visar på att patienter i samtal med vårdpersonal öppnar upp sig och berättar om 

sina problem. Detta då de söker socialt stöd (relatedness). Studien visar att mycket tid i 

kontakten mellan vårdpersonal och patient läggs på att förmedla kunskap till patienten om dess 

sjukdom och konsekvenser av denna. Studien visar på att lättförståelig information given till 

astmapatienten via e-tjänster kan vara ett steg i att öka patientens kunskapsbildning kring sin 

sjukdom. Därutöver påvisas att ökad kunskapsbildning (competence) främjar patientens 

engagemang i sin hälsa, samt ger patienten större förmåga att kontrollera sin sjukdom 

(autonomy). En engagerad patient anses också mer benägen att på eget initiativ kontakta vården. 

Ovan nämnda iakttagelser sammanfaller med Peters et al. (2017) slutsatser att e-tjänster för 

astmavård bör beakta grundläggande behov för mentalt välbefinnande. 

6.2. Designkonceptet “Astmaportalens” resultat i relation till 

litteraturgenomgången  

Det framtagna designkonceptet, “Astmaportalen”, tillvaratar och stöds av idéer från tidigare teori 

och koncept i internationell vårdkontext, presenterad av Hartmann et al. (2007) och Yun (2012). 

“Astmaportalen” är, i kontrast mot dessa koncept, anpassad till astmavård i svensk vårdkontext, 

med de riktlinjer (Socialstyrelsen, 2018) som finns för denna. Därutöver inkorporeras Peters et 

al. (2017) tankar om att e-tjänster för astmavård bör möta astmapatienters grundläggande behov 

för mentalt välbefinnande, utifrån Ryan och Deci (2000). Insikterna från intervjustudien, vilka 

även de överensstämmer med den inkorporerade teorins slutsatser (se delkapitel 6.1), har också 

beaktats. Designriktlinjer lyfta av Hamzah och Wahid (2016) tillvaratas i designkonceptet. 

“Astmaportalen” har skapats med målsättningen att besvara forskningsfrågan. Det framtagna 

konceptet blir alltså ett svar på hur en e-tjänst inom kontexten astmavård kan designas för att 

genom individanpassad information främja och upprätthålla kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal, till stöd för god vård och patienthälsa. Detta svar utgör därmed konceptets 

teoretiska bidrag. 
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Konceptet “Astmaportalen” bygger på följande aspekter av tidigare teoris presenterade koncept: 

Digitala frågeformulär används för att ge individanpassad återkoppling samt information och råd 

kring vad som kan lyftas i kommande vårdmöte och därmed främja kommunikation i detta 

(Hartmann et al., 2007). Kontinuerliga digitala validerade frågeutskick används mellan 

vårdmöten för att hålla patienter uppmärksammade på sin astmakontroll, göra dem mer 

engagerade i sin hälsa och därmed mer benägna att upprätthålla kontakten med vården (Yun, 

2012). Hartmanns et al. (2007) och Yuns (2012) koncept är framtagna i en internationell 

vårdkontext och utgår därför ifrån internationella riktlinjer för astmavård. “Astmaportalen” 

fokuserar på svensk vårdkontext och utgår därför från svenska riktlinjer. Det frågeformulär som 

inkorporerats är därför det av Socialstyrelsen rekommenderade ACT-formuläret (Socialstyrelsen, 

2018). 

 

 “Astmaportalen” beaktar därutöver astmapatientens mentala välmående utifrån tre 

grundläggande behov för detta (autonomy, competence, relatedness) beskrivet av Peters et al. 

(2017) utifrån Ryan och Deci (2000). Detta genom att konceptet erbjuder astmapatienter 

möjlighet att kontinuerligt utvärdera och reflektera kring sin sjukdomsstatus (autonomy), 

förmedlar relevant kunskap (competence) till patienten, samt genom vårdens regelbundna utskick 

ger patienten möjlighet till kontinuerlig och upprätthållen kontakt med vården (relatedness). 

 

“Astmaportalen” beaktar utifrån Hamzahs och Wahids (2016) designprinciper olika grupper av 

användares perspektiv och behov. Detta genom användandet av ACT-formuläret, vilket riktar sig 

till både sämre och välbehandlade patienter. Därutöver tillgodoses olika patientgruppers 

perspektiv och behov via den individanpassade återkopplingen och konceptets utskicksfrekvens 

baserat på patientens nivå av astmakontroll, samt implementering på valfri enhet. Konceptet 

beaktar även vårdpersonalens behov kring minimerande av inlärningskurva genom att använda 

redan i vården implementerade journalsystem för mottagande och dokumentation av information 

från patienten. 
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“Astmaportalen” beaktar vidare utifrån Hamzah och Wahid (2016) sitt användningsområde: en 

institutionaliserad kontext samt en personlig patientinriktad sådan. Detta genom användandet av 

det standardiserade ACT-formuläret (Socialstyrelsen, 2018) med mätbara resultat och en 

standardiserad terminologi, i kombination med ett lättförståeligt, personligt inriktat och 

individanpassat koncept. Detta stämmer även överens med Yuns (2012) målsättningar om att 

koncept bör vara lättförståeliga och lättillgängliga. 

 

Hartmanns et al. (2007) koncept utgörs av en webbtjänst med ett fullständigt frågeformulär 

medan Yuns (2012) koncept använder sig av korta, SMS-baserade meddelanden med enskilt 

ställda frågor samt en webbtjänst för mottagande av svar. “Astmaportalen” använder, likt 

Hartmann et al. (2007), ett fullständigt frågeformulär och ställer därmed samtliga frågor på en 

gång, varför SMS inte används i detta koncept. 

 

Utifrån intervjustudiens resultat angående behovet av korrekt lämnad information från patienten 

samt Yuns (2012) målsättning att via användandet av standardiserade validerade frågeformulär 

garantera korrekt patientinformation, tillåts patienterna genom “Astmaportalens” alla steg 

korrigera sina svar innan dessa slutgitligt bekräftas. Först därefter kan svaren skickas till vården 

och patientens journal. 

 

“Astmaportalen” är, liksom Hartmanns et al. (2007) koncept, skapat för att kunna implementeras 

på valfri enhet med en webbläsare. I arbetet lyftes mobilappar som ett alternativ men intressenter 

motsatte sig detta då installerade appar av dessa ansågs tynga ned mobiler. Intressenterna ansåg 

att appen skulle användas för sällan för att motivera välbehandlade patienter att installera den. 

Då “Astmaportalen”, utifrån Hamzahs och Wahids (2016) riktlinjer om att beakta olika gruppers 

perspektiv och behov, riktar sig mot både sämre behandlade som välbehandlade astmapatienter, 

valdes tanken på lokalt installerade mobilappar bort. Konceptet är därför plattformsoberoende. 

Designresultatet utgörs således av en användarprocess (presenterad i flödesschema, se figur 10, 

delkapitel 6.6.1). Den framtagna prototypen är utformad som en webbsida anpassad för 
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skrivbordsdatorer, detta för att visualisera användarprocessen. En annan formfaktor, exempelvis 

en mobil sådan, skulle alltså kunnat påverka utvärderingen. 

 

Det finns skillnader i detta arbetes framtagna koncept gentemot Hartmanns et al. (2007) koncept. 

Hartmanns et al. (2007) koncept gav detaljerad återkoppling till patienten, vilken också 

inkluderande råd om medicinering. Detta perspektiv kritiserades i “Astmaportalens” designarbete 

av studerad astmasköterska, som ansåg att en diagnostiserande lösning inte var önskvärd då den 

riskerade dra fel slutsatser. Hon ansåg vidare att frågeformulärets resultat inte borde ge 

detaljerade råd kring medicinering och behandling. Det framkom även i intervjustudien att 

vårdpersonal ansåg att information till patienten borde vara av lättförståelig karaktär. Därför 

innehåller det framtagna konceptet enbart råd av generell natur och uppmaning till vårdmöten på 

plats.  

 

Det finns också skillnader mellan detta arbetes framtagna koncept gentemot Yuns (2012) 

koncept, rörande frekvensen av utskick. Yuns koncept baserades på att med hög frekvens ställa 

enskilda frågor, medan “Astmaportalen” istället ställer fler frågor med lägre frekvens på 

utskicken. Tanken på att, likt Yun (2012), använda frågeformulär för att upprätthålla kontakt 

med vården och engagera patienter i denna uppskattades av intressenterna. Samtliga intressenter 

ansåg dock att frekvensen på utskicken inte fick vara för hög, då patienten annars riskerade 

tröttna på konstanta utskick. Frekvensen har i det framtagna konceptet därför anpassats efter det 

svenska ACT-formuläret och baserats på patientens astmakontroll. Det bör nämnas att Yun 

(2012) drar slutsatsen att frekventa utskick kan utgöra ett problem vad gäller patientens villighet 

att besvara dessa. “Astmaportalens” design tar tillvara denna slutsats.  

 

En annan skillnad mellan detta arbetes framtagna koncept gentemot Yuns (2012) koncept är hur 

vården mottar och presenterar patientdata genererad från digitala frågeformulär. Yuns (2012) 

målsättning, att skapa en lättillgänglig e-tjänst, resulterade i teorins framtagna koncept i en 

webbtjänst specifikt skapad för detta ändamål. Vårdpersonalen uttryckte dock i intervjustudien 

farhågor kring ökad arbetsbelastning vid införandet av ytterligare e-tjänster. Utifrån Yuns (2012) 
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målsättning angående lättillgänglighet skickar “Astmaportalen” därför patientdata till det redan 

befintliga journalsystem som används i svensk sjukvård.  

 

“Astmaportalen” togs väl emot av intressenterna när det utvärderades. Detta garanterar dock inte 

att konceptet skulle lämpa sig att appliceras i vårdkontext eftersom utvärderingen fokuserade på 

konceptet i en teoretisk situation. Studier inriktade på implementering av konceptet har alltså inte 

genomförts. Det kan heller inte garanteras att konceptet uppfyller medicinska krav, då enbart en 

astmasköterska var involverad i designarbetet och dess utvärdering. Konceptets argumentation 

hade kunnat styrkas med fler medicinska experter involverade. Konceptet använder sig dock av 

ett för astmavård av Socialstyrelsen rekommenderat frågeformulär (Socialstyrelsen, 2018). 

Förslag på konceptets följdfrågor och rekommendationer efter dessa har diskuterats i samtal med 

ovan nämnda astmasköterska. 

7. Slutsats 

Det problem författaren utgått från är att tidigare vetenskapliga studier vad gäller design av 

e-tjänster för astmavård visar att det finns ett behov av ett större fokus på att främja 

kommunikation vårdpersonal och patienter emellan. E-tjänster anses inte kunna ersätta 

vårdmötet på plats men kan genom individanpassning ge relevant information till patienten för 

att på så vis främja och upprätthålla kontakten mellan patienten och vårdgivaren.  

Denna kandidatuppsats studie har syftat till att undersöka hur digitala lösningar, genom 

individanpassad information kan engagera patienter, för att främja och upprätthålla 

kommunikation mellan astmapatienter och astmavården, till stöd för god vård och patienthälsa. I 

syfte att besvara forskningsfrågan har en studie i tre steg genomförts; litteratursökningar, 

intervjustudie och designarbete. Forskningsfrågan är: Hur kan en e-tjänst inom kontexten 

astmavård designas med syfte att genom individanpassad information främja och upprätthålla 

kommunikation mellan patient och vårdgivare? Arbetet har resulterat i ett framtaget 

designkoncept, “Astmaportalen”, vilket blir ett svar på forskningsfrågan. Designkonceptet 

beskrivs utförligt genom delkapitel 5.2 och diskuteras mot litteraturgenomgången i delkapitel 

6.2. 

71 



 

I besvarandet av forskningsfrågan åsyftas inte att ersätta vårdmötet på plats utan att komplettera 

och uppmuntra till detta. Designkonceptet har av intressenter ansetts erbjuda möjligheter till 

mentalt stöd, relevant individanpassad information, uppmuntran till engagemang och vårdmöten 

på plats samt möjligheter att upprätthålla kontakt (också med välbehandlade patienter). Som 

påvisats i resultat- och diskussionsdelen styrker teori presenterad i litteraturgenomgången, se 

kapitel 3, samtliga av dessa möjligheter. Genom utvärderingar med intressenter har detta 

designkoncept ansetts kunna utgöra ett användbart bidrag till en symbios av vårdmöten på plats 

och digitala lösningar. De synpunkter som framkommit i denna studie pekar mot en efterfrågan 

av en sådan symbios gällande astmavård i Sverige.  

 

Användandet av “Astmaportalen” främjas bäst genom implementering på valfri enhet med en 

webbläsare, då tjänstens användningsfrekvens av intressenterna inte anses motivera en lokal 

installation. Konceptets plattformsoberoende natur anses av intressenter förenkla dess 

implementation bland användare. Det krävs dock ytterligare studier för att garantera att 

konceptet skulle lämpa sig att appliceras i vårdkontext. 

 

De synpunkter som har framkommit i intervjustudien sammanfaller med följande slutsatser från 

teori presenterad i litteraturgenomgången, se kapitel 3: Digitala frågeformulär anses kunna 

komplettera vårdmötet och främja samtalet astmapatient och vårdgivare på plats. Kontinuerlig 

kontakt med vården anses hålla patienter uppmärksammade på sin astmakontroll. 

Lättillgängliga e-tjänster som garanterar korrekt patientinformation och undviker ökad 

arbetsbelastning efterfrågas av vårdgivare. Grundläggande behov för mentalt välbefinnande bör 

beaktas i design av e-tjänster för astmavård.  

 

Användandet av individanpassade digitala frågeformulär för att främja kommunikation i 

astmavården har mottagits väl av intressenter och styrks av nämnda teori. “Astmaportalen” 

frångår dock, efter synpunkter från intressenter, nedan nämnda aspekter av teorins presenterade 

koncept: Detaljerad återkoppling, inkluderande råd om medicinering undviks. “Astmaportalen” 
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begränsar sig istället till utvärdering och generella råd. Begränsningarna har gjorts för att 

undvika möjlighet till felaktiga slutsatser och diagnostisering. 

 

Användandet av kontinuerligt utskickade digitala frågeformulär för att främja kommunikation i 

astmavården har mottagits väl av intressenter och styrks av nämnda teori. ”Astmaportalen” 

frångår dock, efter synpunkter från intressenter, följande aspekter av teorins presenterade 

koncept: Tät frekvens av utskick undviks. Detta utifrån arbetets resultat samt teori presenterad i 

litteraturgenomgången, se kapitel 3, då för tät frekvens på utskicken riskerar att göra patienter 

mindre benägna att använda tjänsten. Samt: En för konceptet specifik webbtjänst i vilken 

vårdpersonal kan granska data från patienternas frågeformulär frångås. Detta utifrån 

intervjustudiens resultat samt teori presenterad i litteraturgenomgången. “Astmaportalen” skickar 

istället genererad patientdata till vårdens befintliga journalsystem.  

7.1. Fortsatt forskning 

Det finns behov av vidare studier för att undersöka om designkonceptet skulle kunna 

implementeras i vårdkontext. En sådan studie skulle styrka designkonceptets argumentation och 

därmed också den teori det manifesterar.  

 

Varje intervjuad astmasköterska behandlade förutom astma även KOL (Kroniskt Obstruktiv 

Lungsjukdom). Denna sjukdom lyftes i intervjuer ofta upp av astmasköterskorna. KOL skiljer sig 

dock väsentligt från astma. Författaren gör bedömningen att sjukdomen kräver sin egen studie. 

Det finns dock ett värde i att undersöka hur lösningar liknande “Astmaportalen” skulle kunna 

anpassas efter andra kroniska sjukdomar som KOL. I och med att KOL-patienter vårdas på 

samma avdelningar som patienter med astma skulle detta kunna utgöra en naturlig startpunkt för 

dessa studier. 
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