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Sammanfattning 
Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död i Sverige. Personer som 
insjuknar i stroke drabbas vanligen av olika typ och grad av kognitiva funktionsnedsättningar. 
Detta påverkar förmågan att klara av vardagen, sociala aktiviteter och digital interaktion. Ett 
digitalt hjälpmedel har visats stödja personer med kognitiva nedsättningar i vardagen och att leva 
ett självständigt liv. Detta examensarbete syftar till att undersöka vad ett digitalt hjälpmedel ska 
innehålla för att stödja strokepatienters rehabilitering i hemmet. I arbetet har även 
strokepatienters förutsättningar för digital interaktion studerats.    
 

Ur utvalda delar från tjänstedesign- och IT-systemutveckling togs en process fram som 
anpassades för detta arbete. Med en induktiv ansats och användarcentrerad process har en 
holistisk bild av strokepatienters upplevelser av rehabilitering och vardag skapats. Genom 
empiriska undersökningar har strokepatienters behov och önskemål av ett digitalt hjälpmedel 
identifierats. En interaktiv prototyp har utvecklats iterativt tillsammans med strokepatienter.   
 

Studien visar behov av att all information om patientens rehabilitering och sjukdomstillstånd ska 
samlas på ett och samma ställe. För att underlätta för patienten i rehabilitering och vardag 
behöver hjälpmedlet kompletteras med stödtjänster. Utifrån strokepatienters perspektiv har ett 
digitalt rehabiliteringshjälpmedel, med rehabiliteringsplan och stödtjänster, utformats. Att ha 
mål, delmål och skattning av rehabiliteringsstatus inkluderat och visualiserat upplevdes som 
motiverande faktorer. En tydlig kalender med påminnelser och möjlighet till att anteckna är 
några av de tjänster som uppfattades vara användbara och ge stöd i vardagen.  
 

Studien visar att ett digitalt hjälpmedel för strokepatienter bör utformas för att stödja och 
kompensera kognitiva funktionsnedsättningar. Att inte belasta minnet och undvika hjärntrötthet 
är några aspekter att ta hänsyn till vid utformning av ett sådant gränssnitt. Arbetet resulterade i 
ett generaliserat gränssnitt med möjlighet till individanpassningar.  
Det framtagna digitala hjälpmedlet ger strokepatienter möjlighet att samla allt om sig själv på en 
samma plats, allt från privata anteckningar till träningsprogram och anpassa det utifrån typ och 
grad av kognitiva funktionsnedsättningar.  





 
 

 
 

 Master of Science Thesis MMK 2013:43 MCE 296 
 

Användarcentrerad utveckling –  
Design av rehabiliteringshjälpmedel för 

strokepatienter 

 

   
  Sara Lyckstedt Vis 

Approved 

2013-06-12 
Examiner 

Sofia Ritzén 
Supervisor 

Gunilla Ölundh Sandström 
 Commissioner 

Karolinska Institutet 
Contact person 

Maria Hägglund 

Abstract 
Stroke is one of the most common reasons for gaining disabilities and death in Sweden. People 
who are diagnosed with stroke usually suffer from various types and degrees of cognitive 
impairments. This affects the ability to cope with everyday life, social activities and digital 
interaction. A digital tool has been shown to support people with cognitive impairments in 
everyday life and to live an independent life. This master thesis aims to explore what a digital 
tool should contain to support stroke patients in their rehabilitation at home. Stroke patients 
preconditions for digital interaction has also been studied. 
 

A process was developed and adapted for this work with selected elements from service design 
and IT systems development. With an inductive approach and user-centred process a holistic 
picture of the stroke patients' experiences of rehabilitation and everyday life was achieved. In 
empirical studies, needs and wishes of stroke patients for a digital tool were identified. An 
interactive prototype was then developed iteratively with stroke patients. 
 

The study demonstrates a need to collect all the information about the patient's rehabilitation and 
medical conditions in one location. To facilitate for the patient in the rehabilitation and everyday 
life, the tool needs to be complemented by support services. Based on the perspective of stroke 
patients, a digital rehabilitation tool, consisting rehabilitation plan and support services, was 
designed. Having goals, sub goals and an estimation of rehabilitation status included and 
visualized in the tool was considered motivating.  A calendar with reminders and the possibility 
to take notes are some of the services that were perceived to be useful and provide support in 
daily life. 
 

The study shows that a digital interface for stroke patients should be designed to support and 
compensate for cognitive impairments. Prevention of brain fatigue and not to overload the 
memory are some aspects to consider when designing such an interface. The thesis resulted in a 
generalized interface with the possibility of individual adaptation. 
In summery, this digital tool give stroke patients the opportunity to gather information about her- 
or himself in one service, from private notes to the exercise program, and customize it based on 
the type and degree of cognitive impairments. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete är utlyst av Maria Hägglund, forskare inom Health Informatics Technology 
på Karolinska Institutet i Solna. Projektet ligger inom Nadia Davoody doktorsavhandling om hur 
hälsoinformationssystem kan utformas för strokepatienter. Projektet är genomfört i samarbete 
med Karolinska Institutet och Transformator Design.  

I Sverige är stroke en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död. Var 17:e 
minut insjuknar någon i stroke, vilket motsvarar ca 30,000 personer per år. Stroke är ett 
samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Då hjärnan styr 
människans funktioner kan stroke påverka vilken funktion som helst (Strokeförbundet nr.1). 
Personer som insjuknar i stroke drabbas vanligen av olika grad av fysiska, kognitiva och 
psykosociala funktionsnedsättningar. Patienterna behöver i de allra flesta situationer 
multiprofessionell vård, vilket innebär allt från neurologisk akut- och specialistvård till 
påföljande rehabilitering på rehabiliteringscentrum eller i hemmet (Davoody et al., 2011).                  
Att få rehabilitering efter en stroke är en förutsättning för att kunna bli bättre och få tillbaka vissa 
av de förlorade förmågorna. Rehabilitering finns i olika former beroende på grad av 
funktionsnedsättning och ges på sjukhus, klinik, dagvård eller i hemmet (Strokeförbundet nr.2).  
Stibrant Sunnerhag (2013) menar att rehabilitering efter stroke är effektivt och gör nytta. Dock 
har resurserna inom vården minskat och hjälpen räcker därför inte till.  

Oavsett typ eller grad av kognitiv funktionsnedsättning påverkas förmågan att klara av 
vardagliga, sociala och fritidsaktiviteter för personer drabbade av stroke. Forskning visar att 
elektroniska hjälpmedel kan stödja personer med sådana funktionsnedsättningar i deras 
vardagsaktiviteter (Lindqvist & Borell, 2012) och underlätta i genomförandet av praktiska 
uppgifter (Kirsch et al., 2004). Genom att påminna och uppmuntra framgår det att hjälpmedlet 
kan stödja personer i att skapa nya rutiner och struktur i vardagen. Detta underlättar även 
närståendes vardag. (Lindqvist & Borell, 2012) Kirsch et al. (2004) menar att ett elektroniskt 
hjälpmedel även skulle öka möjligheten för en person med kognitiva funktionsnedsättningar att 
leva ett självständigt liv.   

Ett elektroniskt hjälpmedel kan även bidra till att;  

• upptäcka och förbereda för uppkomsten av funktionell försämring,  

• fördröja uppkomsten av symptom,  

• kompensera för funktionsnedsättning för att upprätthålla självständighet,  

• vara stöd för vårdgivare att lindra stress och depression, 

• öka tillgängligheten till nödvändiga och lämpliga hälsovårdstjänster (Scherer & Bodine, 
2006).   
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Socialstyrelsens rapport1 visar på att det finns brister i samarbetet mellan vårdaktörerna i 
kommun och landsting. En utvecklad samverkan skulle kunna leda till en förbättrad patientvård, 
vilket kan ha en positiv inverkan för patienten (Zwarenstein, 2009). Den positiva inverkan på 
patienten ökar i sin tur patientens delaktighet i sin vård (Greenfield et al, 1985). I en artikel från 
Neurologiskt Handikappades Förbund, NHR, understryks att grunden för en lyckosam 
rehabilitering är att patienten är mottaglig att ta emot vård och att de känner sig motiverade 
(Wahlgren, 2010). 

I ett strokenätverk i Salem/Nykvarn/Södertälje genomfördes en studie där det undersöktes om en 
pappersportfolio skulle öka patientens och anhörigvårdares delaktighet rehabiliteringen och 
förbättra kommunikationen mellan vårdaktörerna. I portfolion samlades faktainformation om 
stroke, rehabiliteringsplan, dagbok, träningsprogram mm. Studien visade att fördelarna med 
portfolion var att ha all information på ett och samma ställe, att den var ett stöd för minnet och 
att patienten fick möjlighet att reflektera i en dagbok (Gustavsson, 2011). Andra positiva effekter 
av användandet av portfolion var att mål uppnås lättare om de är satta gemensamt och att det är 
viktigt att få patienten delaktig i rehabiliteringen då de känner sig peppade och viktiga. 
Nackdelarna var att det var tidskrävande för personalen att fylla i portfolion och att den lätt 
glömdes bort. 

En studie har identifierat ett behov av ett hjälpmedel som främjar ett samarbete mellan berörda 
aktörer inom strokevård i hemmet. Hjälpmedlet ska även täcka behovet av information och 
kommunikation till strokepatienter och anhörigvårdare, och även vara lämpligt som ett stöd för 
patienters egenvård. Inget sådant hjälpmedel finns idag. (Davoody et al., 2011) 

Ett sådant digitalt hjälpmedel har potential att engagera patienter med kroniska sjukdomar i sin 
vård. Hjälpmedlet bör vara anpassat efter individuella behov och personens kognitiva och fysiska 
funktionsnedsättningar (Kirsch et al., 2004). Dock upplevs digitala hjälpmedel ofta som för 
komplexa för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Scherer & Bodine (2006) menar 
att en förklarning till detta kan vara att behoven hos individen är så specifika att hjälpmedel med 
en generaliserad utformning inte hjälper. Ett individanpassat hjälpmedel blir å andra sidan för 
komplicerat att använda. En orsak till detta kan vara att få hjälpmedel är utvecklade för personer 
med kognitiva funktionsnedsättningar påstår Scherer & Bodine (2006). Ett digitalt hjälpmedel 
bör även vara patientcentrerat och fokusera på patientens mål (Bates, 2010). 

 

 

 

 
                                                 
1 ”Nationella utvärdering 2011 strokevård”  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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka vilken information och vilka funktioner ett digitalt 
rehabiliteringshjälpmedel ska innehålla för att fungera som ett stöd för strokepatienter i sin 
rehabilitering i hemmet. Studien ska även utforska vilka förutsättningar strokepatienter har för 
digital interaktion.  

1.3 Frågeställning 
Vilka funktioner och tjänster bör ett digitalt hjälpmedel innehålla för att stödja strokepatienter i 

rehabilitering och egenvård i hemmet? 
 

Hur kan ett digitalt gränssnitt utformas utifrån strokepatienters förmågor och för att underlätta 
patienters användande av hjälpmedlet? 

1.4 Mål  
Målet är att ta fram en prototyp på en digital rehabiliteringsplan med tillhörande stödtjänster som 
är utformad utifrån strokepatienters perspektiv och anpassad efter patienters förmågor. Den ska 
främja patienters delaktighet i sin rehabilitering och ge möjlighet för stöd till egenvård i hemmet. 

Ytterligare mål är att utvärdera och reflektera över den valda designprocessen, vilka eventuella 
för- och nackdelar som kan finnas. 

1.5 Avgränsning 
• Arbetet kommer att utgå ifrån patientens perspektiv. 
• Målgruppen består av personer som drabbats av stroke vid en ålder under 65 år.  
• Målgruppen kommer inte studeras i sitt rätt kontext. Det kommer inte att vara möjligt att 

genomföra intervjuer och observationer i deltagarnas hem. Detta på grund av att 
deltagarna för tillfället inte genomgår någon rehabilitering i sitt hem.   

• Hjälpmedlet kommer att anpassas utifrån att rehabiliteringen sker i hemmet. 
• Arbetet omfattar inte akut rehabilitering eller rehabilitering på klinik.  
• Prototypen kommer inte programmeras.  
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2. METOD 
Detta examensarbete har genomförts utifrån ett kvalitativt perspektiv och ett induktivt synsätt 
har använts. Processen utformades och anpassades för att passa detta examensarbete. Följande 
kapitel beskriver arbetets förhållningssätt och den genomförda processen. 

2.1 Metodansats 
Med ett kvalitativt perspektiv menas att se omgivningen som subjektiv (Backman, 2010). Det 
som studeras är hur människor uppfattar och tolkar sin omgivning. Det som sökts efter är hur 
individen tolkar sin omgivning. Begreppen innebörd och process är framträdande i det 
kvalitativa perspektivet. Med innebörd menas att intresset har varit att studera hur strokepatienter 
upplever, tolkar och strukturerar sin omgivning i relation till tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Processen har utifrån det kvalitativa perspektivet karaktäriseras av att studera skeenden och 
förlopp i samband med strokepatienter rehabilitering och vård. Huvudsakligen kan det sägas att 
det kvalitativa perspektivet i detta arbete har fokuserat på patienten med utgångspunkt i empirin. 
Då kunskap och teorier om strokepatienters interaktion med ett digitalt gränssnitt är bristfällig 
lämpar sig ett kvalitativt perspektiv på detta arbete. Med utgångspunkt i att observera hur 
strokepatienter upplever och tolkar sin vardag och rehabilitering kan ett eller flera problem 
identifieras och en holistisk förståelse skapas.  Ansatsen i detta arbete är induktiv då resultatet 
har byggts på strokepatienters upplevelser och erfarenheter av sin rehabilitering.  
 
Induktion innebär ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis (Bryman och Bell 
2003), eller med andra ord att dra allmänna och generella slutsatser, teori, utifrån empirisk fakta 
(Thurén, 2006). I den induktiva processen är teorin resultatet. Det induktiva synsättet har lämnat 
utrymme för frågeställningen att utvecklas under studiens gång. (Bryman och Bell, 2003) Då 
induktiv slutledning bygger på empiriskt material kan den visas sig vara falsk (Thurén, 2006), 
vilket har varit viktigt att ta hänsyn till under arbetes gång. Då slutsatser dragits utifrån 
strokepatienters upplevelser har dessa behövts testas och ytterligare data samlats in. Den använda 
process har då drag av induktionens motsats, deduktion. 

2.2 Utformning av designprocessen 
Det första steget i en process är utformningen av den menar Stickdorn & Schnieder (2010). 
Utifrån befintliga processteorier skapades en process som var anpassad för utvecklingen av 
uppdraget från Karolinska Institutet. Då målet var att skapa ett digitalt hjälpmedel har utvalda 
element från tjänstedesign- och IT-systemutveckling kombinerats. Den utformade processen kan 
beskrivas som användarcentrerad, iterativ och kvalitativ.  
Begreppet användarcentrerad design tolkas och definieras på olika sätt i teorin. Den använda 
definitionen i detta arbete tolkas av Norman (1988) på följande sätt: 

 
”But user centred design emphasizes that the purpose of the system is to serve 
the user, not to use a specific technology, not to be an elegant piece of 
programming. The needs of the users should dominate the design of the interface  
and the needs of the interface should dominate the rest of the system” 
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Fokus genom hela utvecklingsprocessen har varit utifrån strokepatienters perspektiv, upplevelser 
och erfarenheter av rehabilitering och hur sjukdomen påverkar vardagen. Då strokepatienters 
funktionsnedsättningar kan begränsa användandet av digitala gränssnitt har arbetet även fokuserat 
på användbarheten av det utvecklade hjälpmedlet. Gulliksen & Göransson (2002) har definierat 
principer som vägledning till en användarcentrerad utveckling. Följande principer har tagits i 
beaktning under utvecklingsprocessen:  

• Användarfokus – användarnas behov diskuterades tidigt i processen för att vägleda 
utvecklingen. 

• Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – användaren involverades direkt i processen 
och deltog aktivt genom hela utvecklingsprocessen. 

• Systemet ska utvecklas iterativt och inkrementellt – designlösningar itererades stegvis 
med användaren.  

• Gemensam och delad förståelse – en terminologi som användaren förstod användes. 
Prototyper och andra simuleringar användes för att presentera designförslag. 

• Tidig och kontinuerlig prototyping – prototyper användes för att visualisera och 
utvärdera idéer och koncept tillsammans med användaren. Prototyperna var till en början 
enkla skisser. 

• Utvärdera verklig användning – designen baserades på specificerade användbarhetsmål 
och designkriterier. Designen utvärderades sedan mot målen och kriterierna tillsammans 
med användaren.  

• Lokalanpassa processen – Designprocessen anpassades och definierades för detta arbete. 
• En användarcentrerad attityd – en sådan attityd etablerades under hela utvecklingen. 

 
Initialt fanns begränsad kunskap om hur problemen kring strokepatienters rehabilitering såg ut 
och patienternas behov i en digital rehabiliteringstjänst. Genom iterationer kunde mer och mer 
kunskap om problemen skaffas och lösningar på dessa testas. Med iteration menas att upprepa 
eller att något repeteras. Iterativ utveckling innebär att göra samma sak flera gånger och att efter 
hand förfina det (Gulliksen & Göransson, 2002). Detta används inom både tjänstedesign- och IT-
systemutveckling. I utvecklingsarbetet handlade det inte om att göra rätt från början utan vara 
beredd på att ompröva och förändra föreslagna lösningar.  Ibland var det till och med nödvändigt 
att börja om från början. Det var viktigt att dra lärdom av misstag och erfarenheter från tidigare 
iterationer (Stickdorn & Schnieder, 2010). I detta arbete kallas en iteration för loop (Gullberg, 
Transformator Design, 2013). Gulliksen och Göransson (2010) har sammanfattat vad iterativ 
utveckling bör innehålla för att kunna rubriceras som iterativ: 

• En ordentlig analys av användarens krav och användningssammanhang. 
• En prototyputformningsfas. 
• En dokumenterad utvärdering av prototypens användbarhet som måste resultera i ett 

medvetet beslut om förändringar som kan påverka den fortsatta prototypframtagningen. 
 
För att kunna se helheten och förstå de underliggande aspekterna i strokepatienternas perspektiv 
användes det synsätt som är förknippat med en kvalitativ forskningsprocess. Processen grundar 
sig i empirin och utgår från ett induktivt synsätt. Det finns dock olika sätt att se på detta. Det 
synsätt som har anammats i detta arbete kan beskrivas som tolkningsinriktad. Med det menas att 
tyngdpunkten ligger på att kartlägga och förstå användarens subjektiva uppfattning av 
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verkligheten (Bryman och Bell, 2003). De data som har tagits fram är i form av teman, mönster 
och uppfattningar. 
Detta synsätt har integrerats i den process som har använts i detta arbete. Processen illustreras i 
Figur 1 och beskrivs närmare under nästa rubrik. 

 

Figur 1. Processens förlopp. 

2.3 Designprocessen 
Processen består av tre olika faser: grön, orange och lila. Faserna består i sin tur av olika delar. 
Den gröna fasen är i stort sett linjär och integreras delvis i orange fas. I den orangea fasen har det 
iterativa utvecklingsarbetet genomförts mellan tre olika delar. De tre delarna ingår i en loop och 
detta arbete har genomförts i fyra looper. Arbetet avslutades i den lila fasen.  
 
2.3.1 Grön fas 
I den första fasen lades grunden för arbetet. Projektet definierades i stora drag tillsammans med 
Karolinska Institutet och de krav som fanns sattes. För detta arbete krävdes det att kunskap om 
stroke och dess rehabiliteringsprocess studerades innan arbetet gick vidare. Artiklar lästes och en 
intervju med ett stroketeam från Södertälje genomfördes. Utifrån uppdragsdefinitionen och de 
nya kunskaperna formulerades avgränsningar och de områden som frågeställningen skulle 
byggas på. Områdena valdes till stöd i att utföra rehabilitering och strokepatienters förmågor. 
En bred och diffus frågeställning utformades för att inte riskera att bestämma sig för vad 
problemet var innan sökandet efter det ens hade börjat. Att bestämma sig för frågeställningen så 
tidigt i processen kunde begränsa förmågan se helheten och att upptäcka underliggande aspekter 
i nästa fas. I den kvalitativa processen sker formuleringen under processens gång (Backman, 
2010) och är integrerad med nästa fas. Under arbetes gång finslipades frågeställningen och 
definierades i ett senare skede i orange fas.  
 
2.3.2 Orange fas 
Eftersom det inte i förväg gick att veta lösningen eller vilken som var bäst, genomfördes 
utvecklingsarbetet iterativt i orange fas. Arbetet itererades i fyra looper mellan delarna tester och 
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interaktion, analys och koncept- och idégenerering. Varje loop började med delen tester och 
interaktion. Delarna kommer att beskrivas separat. Genom iterationerna skapades mer och mer 
lärdom om problemet. Det öppnade möjligheten till att låta lösningarna växa fram och testas 
empiriskt under arbetets gång.  I detta arbete var resultatet teorin.  

I den första loopen har fokusgruppsintervjuer genomförts för att få förståelse för och hitta 
problemet med strokepatienters rehabilitering och vardag. I den andra loopen har vidare 
intervjuer gjorts med fokusgruppen. Insikterna från dessa intervjuer har under tredje loopen 
resulterat i skissade pappersprototyper som testades och utvärderades av fokusgruppen. I den 
sista och fjärde loopen testades och utvärderade en interaktiv prototyp. Syftet med testet av den 
interaktiva prototypen var att ge användarna en känsla av hur det digitala gränssnittet kan se ut 
och fungera.   
 
Tester och interaktion 
Då den kvalitativa processen grundar sig i empirin användes i denna del metoder som resulterade 
i empirisk data, exempelvis intervjuer, tester och enkäter. Datainsamlingarna var ostrukturerade 
för att skapa en holistisk förståelse. Autenticitet var viktigare att uppnå än att samla in data under 
kontrollerande former, som exempelvis experiment (Backman, 2010). Delen Tester och 
interaktion handlade om att testa och åter testa idéer och koncept. Stickdorn och Schnieder 
(2010) menar att det som kännetecknar tjänstedesign är att utforska så många misstag som 
möjligt, inte undvika dem.  

Patienter intervjuades och tester och utvärderingar gjordes av en fokusgrupp. Fokusgruppen 
bestod av utvalda personer som tillsammans blev intervjuade och diskuterade kring 
förutbestämda ämnen. En moderator presenterade ämnena och styrde diskussionerna. Styrkan i 
metoden är att få ett mångskiftande perspektiv på det som ska undersökas. Det en person i 
gruppen berättar om kan leda till att andra personer börjar associera till egna upplevelser. 
(Boghart et al., 2008) Dock måste moderatorn vara lyhörd så att inte en person med starka 
åsikter bidrar till att några i gruppen inte kommer till tals eller vågar säga vad de tycker 
(Gullberg, Transformator Design, 2013). Fokusgruppen i detta arbete bestod av totalt fem 
strokepatienter från SMIL-gruppen2, se Tabell 1. Dessa personer var en passande målgrupp, då 
det är stor sannolikhet att de tidigare har använt en digital produkt. Alla fem deltog dock inte på 
alla fyra möten. Alla möten spelades in och ljudfilerna raderades efter att materialet analyserats.  

 

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna i fokusgruppen. 

 
 

                                                 
2 SMIL-gruppen = Stroke Mitt I Livet. Personer som drabbats av stroke under 65-års ålder. 

DELTAGARE ÅLDER KÖN ÅR SEDAN 
FÖRSTA STROKEN  FÖR NÄRVARANDE 

REHABILITERING ANVÄNDNING AV INTERNET 

R1 61 KVINNA 19  JA SOCIALA NÄTVERK OCH MER 

R2 61 KVINNA 17  NEJ SOCIALA NÄTVERK OCH MER 

R3 58 MAN 11  NEJ SOCIALA NÄTVERK OCH MER 

R4 66 KVINNA 18  NEJ SOCIALA NÄTVERK OCH MER 

R5 48 KVINNA 4,5  JA SOCIALA NÄTVERK OCH MER 
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Fokusgruppsmöte nr. 1 – Hitta problemet 
Det första steget var att identifiera problemet genom att träffa användarna. Det var centralt att 
leta efter insikter och inte bara samla in empirisk data för att förstå helheten utifrån användarens 
perspektiv (Stickdorn & Schnieder, 2010). Det viktiga var att utforska och förstå användarnas 
beteende och synsätt. Målet med den första loopen var att skapa en holistisk bild över hur 
användarnas erfarenheter med rehabiliteringen ser ut, deras upplevelser av rehabilitering, hur 
vardagen ser ut, på vilket sätt funktionsnedsättningarna påverkar vardagen och vad som 
motiverar användarna. På det första fokusgruppsmötet fanns inga frågeformulär som styrde utan 
användarna uppmuntrades till att prata fritt i en öppen intervju om deras erfarenheter och 
upplevelser inom de valda områdena  

• rehabilitering, 
• rehabiliteringsplan, 
• vardagen,  
• motivation och 
• erfarenheter från att ha använt hjälpmedel i sin rehabilitering.  

  
En öppen intervju är en kvalitativ metod där öppna frågor ställs till den intervjuade personen som 
svarar genom att berätta fritt kring ämnet. Exempel på fråga: Berätta om dina erfarenheter av 
rehabilitering? I en sådan intervjustruktur finns inga styrda svar utan bara öppna. Denna metod 
lämpades sig bra då det på förhand inte var självklart vad som var centralt att få information om. 
Fördelen med metoden är att det finns en möjlighet att fritt ställa följdfrågor och gå in på djupet 
kring vissa ämnen. Nackdelen med öppna intervjuer är dock att de är svåra att sammanställa och 
jämföra. (Boghart et al., 2008)  
Deltagarna berättade fritt kring de valda områdena och vad de kände och upplevde när stroken 
inträffade. Under intervjun ställdes även följdfrågor. Det var viktigt att lyssna och försöka 
utskilja vad som var signifikant i deltagarnas berättelser och fokusera på att hitta problemet, inte 
lösningen. Det centrala var att utforska och förstå användarens beteende och synsätt och leta 
efter insikter genom att vara lyhörd på: 

o Vad användarna valde att ta upp. 
o Vad som väckte känslor hos användarna. 
o Vad som var återkommande i användarnas berättelser. (Gullberg, Transformator Design 

2013) 
 
Fokusgruppsmöte nr. 2 – Insikter undersöktes 

I den andra loopen undersöktes om insikterna från första mötet stämde överens med gruppens 
behov och önskemål. Två patienter ur fokusgruppen hade inte möjlighet att delta i det andra 
fokusgruppsmötet. En av dessa ställde senare upp på en telefonintervju. Dock var två andra 
strokepatienter från SMIL-gruppen intresserade av att delta, vilket ledde till att totalt tre patienter 
deltog. Mötet började med att de hittade huvudproblemen presenterades för deltagarna. Detta för 
ge dem en möjlighet att berätta om de ansåg att det stämde eller inte. Syftet med det andra 
fokusgruppsmötet var att få svar på:  

 
Vad skulle du vilja ha inkluderat i din rehabiliteringsplan gällande; information och funktioner? 

Vad skulle motivera dig i din rehabilitering? 
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Deltagarna intervjuades genom att svara fritt på ovanstående frågor och följdfrågor formulerade 
som Tänk om…, se Bilaga 1. Exempelvis Tänk om det skulle kunna vara möjligt att välja om du 
vill lyssna eller läsa informationen i din rehabiliteringsplan? Att formulera frågorna på sådant 
vis är ett effektivt sätt att testa de insikter som upptäcktes i den första loopen. På så sätt kan det 
undersökas hur väl en tjänst skulle kunna anpassas till potentiella problem i framtiden (Stickdorn 
& Schnieder, 2010). Avsikten med intervjumetoden var att frågorna skulle utmana deltagarna att 
utforska framtida situationer och uppmuntra dem att berätta om deras önskemål och komma med 
åsikter om vad de tycker är bra och mindre bra med idéerna (Gullberg, Transformator Design 
2013).  
 
Fokusgruppsmöte nr. 3 – Pappersprototyper utvärderades 

Syftet med den tredje loopen var att utvärdera innehållet och funktionerna i de framtagna 
pappersprototyperna. Pappersprototyperna var skissade för hand och till för att simulera idéer 
och koncept. Fördelen med prototyper är att de kan ge djupare förståelse av en tjänst, och dess 
abstrakta karaktär, än vad som är möjligt av skriftliga eller visuella förslag (Stickdorn & 
Schneider, 2010). Fokusgruppen bestod av fyra deltagare, vilka alla deltagit tidigare i projektet.    
Det tredje fokusgruppsmötet startade med att i stora drag presentera de upptäckta behoven och 
önskemålen och de funktioner som kan finnas i den digitala rehabiliteringsplanen och 
stödtjänsterna. Deltagarna fick i uppgift att fritt kommentera prototypernas innehåll och 
funktioner allt eftersom de visades. Pappersprototyperna presenterades genom att hålla upp dem 
en och en i följande ordning: 

• Första sidan 
• Min rehabilitering 
• Mina anteckningar 
• Min kalender 

Varje deltagare fick sedan en utskrift på prototyperna för att ”klämma och känna” och anteckna 
på. Prototyperna förklarades inte för att göra det möjligt att upptäcka vad som var lätt och svårt 
att förstå. Diskussionerna resulterade även nya önskemål.  
 
Fokusgruppsmöte nr. 4 – Interaktiv prototyp testades och utvärderades  

Fjärde och sista loopen syftade till att tar reda på hur användarvänlig och informativ den 
interaktiva prototypen var genom ett användartest. Ett användartest är en experimentell metod 
där verkliga användare genomför relevanta och realistiska uppgifter genom att integrera med ett 
system (Boghard et. al, 2008). Metoden ger värdefull data om hur användare hanterar och 
upplever ett gränssnitt.  Innan testet genomfördes definierades: 
 

• Syfte och mål för testet. 
• Vilka användare och uppgifter som ska ingå. 
• I vilken omgivning testet ska utföras. 
• Vilka data som ska samlas in. 

 
 
 
 



 10 

Syftet med testet var att få svar på följande frågor:  
 

Finns all den information du vill ha? 
Kan du på ett enkelt sätt ta dig dit du vill? 
Hur upplever du informationsmängden? 

 
Prototypen testades och utvärderades av fokusgruppen, som bestod av två deltagare som tidigare 
hade medverkat i projektet. En och en av deltagarna fick i ett separat rum testa och utvärdera 
prototypen. Deltagarna fick i uppgift att fokusera på ovanstående frågor under testet. Tjänster 
kan vara ogripbara och ibland svåra för användarna att visualisera. För att ge goda 
förutsättningar att ge feedback var utmaningen att ge användarna en bra mental bild av idéerna. 
Ofta räcker det inte med att bara ge en tydlig beskrivning för att skapa en klar bild. Genom att 
komplettera prototyperna med scenarier kan det hjälpa användaren att hitta en bra mental bild. 
(Stickdorn & Schneider, 2010) Testet genomfördes genom att deltagaren fick läsa 
scenariobaserade uppgifter, se Bilaga 2. Scenarierna var antagna berättelser som var skapade för 
att utforska vissa aspekter av den digitala rehabiliteringsplanen och stödtjänsterna. Genom att 
använda scenarios blir koncepten lättillgängliga och underlättar diskussionen för användarna vid 
testet av den interaktiva prototypen.  Scenarierna syftade till att granska, analysera och förstå 
drivkrafterna som till slut definierade hjälpmedlet (Stickdorn & Schneider, 2010, Benyon, 2010).  
 
Deltagaren fick i uppgift att samtidigt som testet utfördes ”tänka högt” genom att berätta om 
varför och vad som gjordes och upplevdes. Metoden användes då den genererar viktig 
information som kan hjälp att förstå och förklara varför problem och fel uppstår vid integrering 
av gränssnittet (Boghard et. al, 2008).  I rummet fanns även en person som filmade skärmen och 
en person som antecknade.  
Under tiden testet utfördes fick den andra deltagaren utvärdera medverkandet i 
utvecklingsprocessen, se Bilaga 3, och svara på en enkät om vilken/vilka plattformar samtliga 
funktioner i hjälpmedlet skulle vara användbara i, se Bilaga 4. Mötet avslutades med att 
deltagarna fick diskutera kring de tre tidigare nämnda frågorna. 
 
Analys 
Efter varje fokusgruppsmöte följde en analys av det insamlande materialet. Det fokuserades på 
att förstå materialet, identifiera problemet eller problemen och visualisera upptäckterna. Det 
gällde att finna de underliggande orsaksorganismerna och identifiera användarnas behov, 
motivation och förväntningar.  
 
Då alla fokusgruppsmöten var inspelade började varje analys med att lyssna av materialet. Citat 
och händelser skrevs ner på Post-it-lappar som sattes upp på väggen för att lättare få en överblick 
av innehållet. De lappar som beskrev gemensamma händelser eller känslor placerades i kluster. 
Från första och andra analysen skapades en god bild av vad som var signifikant i deltagarnas 
upplevelser och insikter om deras situation. Utifrån den tredje och fjärde analysen 
sammanställdes deltagarnas utvärdering av innehållet, funktionerna och användarvänligheten av 
pappers- och den interaktiva prototypen.   
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Analys nr. 1 och 2 
I den första analysen placerades händelserna i tidsordning. Det visualiserade ett flöde som 
beskrev deltagarnas ”resa” från att stroken inträffade till idag, en så kallad kundresa. En 
kundresa är ett sätt att strukturerat visualisera berättelser från användarens upplevelser och 
erfarenheter av en tjänst (Stickdorn & Schneider, 2010). På ett lättillgängligt sätt beskrev 
berättelserna detaljerat deltagarnas interaktion med rehabilitering och vården och dess 
medföljande känslor. För att kunna skapa en kundresa användes så kallade touchpoints 
(Stickdorn & Schneider, 2010), vilket beskriver deltagarens ”möte” med rehabilitering och 
vården. Utifrån analysen från den första loopen skaffades insikter om deltagarna som låg till 
grund för att identifiera dessa touchpoints. Genom att visualisera kopplingar mellan dessa 
skapades en övergripande bild av deltagarnas upplevelser och perspektiv på rehabilitering.  
Flera problem kunde identifieras utifrån kunderesan och med hjälp av den skapades förståelse för 
deltagarnas relation till stroke, rehabilitering och vården. Insikter utforskades och en holistisk 
bild av deltagarnas situation utkristalliserades. De två första analyserna gav även en helhetsbild 
över strokepatienters behov och önskemål gällande rehabiliteringsplan och stödtjänster därtill.  
 
Analys nr. 3 och 4 
Analysen av pappersprototyperna utfördes genom att fokusgruppens åsikter och kommentarer 
om vardera prototyp sammanställdes. Med en matris kontrollerades att de punkter som 
utvärderingen resulterade i uppfyllde de behov och önskemål som kommit ut av de två första 
analyserna. Metoden Cognitive Walkthrough, CW, har använts som ett verktyg vid analysen av 
videoupptagningarna från användarnas test och utvärdering av den interaktiva prototypen.  CW 
är en analytisk metod för att utvärdera ett gränssnitts användarvänlighet och syftar till att besvara 
frågorna: 

• Kommer användaren att göra rätt? 
• Varför gör inte användaren rätt? (Boghard et. al, 2008) 

En fördel med CW är att den fångar upp hur gränssnittet tolkas av användaren. Dock analyserar 
den bara hur lätt användaren upplever inlärningen och hur enkelt det är att pröva sig fram. CW:n 
genomfördes genom att 15 scenariobaserade uppgifter stegvis analyserades med hjälp av ett 
formulär med fyra frågor: 

• Kommer användaren att försöka uppnå rätt effekt? 
• Kommer användaren att uppräcka att rätt handling är utförd? 
• Kommer användaren att associera rätt handling med önskat mål? 
• Om rätt handlig utförts, får användaren återkoppling om detta? 

Frågorna svarades med JA eller NEJ med en följande motivering. Om svaret blev NEJ gavs 
också en förklaring av problemet som uppstod. För att knyta samman analysen lades det till en 
rad för önskemål och kommentarer i formuläret. 
 
Koncept- och idégenerering 
Fokus i denna del var att generera och utveckla lösningar, koncept och idéer baserade på 
identifierade problem och insikter från analysen. Exempelvis identifieringen av användarnas 
behov, motivation och förväntningar (Stickdorn & Schnieder, 2010). Koncept och idéer togs 
fram genom brainstorming. Syftet med brainstorming är genom att tänka fritt utanför invanda 
tankebanor, generera så många idéer som möjligt för att lösa ett specifikt problem (Boghard et. 
al, 2008).  
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Utifrån det analyserade materialet från första fokusgruppsmötet och de identifierade problemen 
genererades scenariobaserade frågor. Frågorna var formulerade med utgångspunkt i kundresan 
och idéer som kan lösa problemen. Tanken med de scenariobaserade frågorna var att de skulle 
hjälpa deltagarna att visualisera de genererade idéerna.  
Efter det andra mötet genererades förslag på vilken information som kan finnas i en digital 
rehabiliteringsplan, vilka stödtjänster som kan vara tillgängliga, hur informationen skulle kunna 
vara strukturerad och visualiseringar lämpade för strokepatienters förmågor. De genererade 
idéerna visualiserades i form av pappersprototyper.   
Deltagarnas utvärdering av pappersprototyperna lade grunden för arbetet med den interaktiva 
prototypen. Efter att utvärderingsmaterialet analyserats kasserades somliga koncept, vissa idéer 
slogs ihop och andra vidareutvecklades genom brainstorming. Pappersskisser ritades för att 
enkelt och snabbt få fram de nya koncepten. Skisserna transformerades därefter till interaktiva 
prototyper i mockup-verktyget Axure RP Pro 6.5. 
 
2.3.3 Lila fas 
I den lila fasen sammanställdes utvecklingen. Utifrån CW-analysen generades ett interaktivt 
slutkoncept fram.  
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3. TEORI 
Följande kapitel beskriver den teori som tillsammans med användarnas behov ligger till grund 
för resultatet. I kapitlet presenteras de utgångspunkter och principer för utveckling av ett 
användarvänligt gränssnitt och vilka aspekter att ta hänsyn till gällande människans förmågor.  

3.1   Human Computer Interaction 
Human Computer Interaction, HCI, innebär att studera relationen mellan användaren, 
människan, och datorsystemet. HCI strävar efter att skaffa förståelse för hur användaren 
fungerar, vilka arbetsuppgifter som utförs och hur datorsystemet behöver vara strukturerat för att 
användare enkelt och effektivt kan utföras dessa arbetsuppgifter (Faulkner, 1998).   Genom att få 
en insikt i och förståelse för de båda skapas möjlighet att göra interaktionen mellan dem enkel 
och tillfredställande. Ett bra utformat gränssnitt kan ha stor inverkan på användarens 
inlärningstid, tid att utföra uppgifter, antal fel och tillfredställelse. Att maximera enkelheten, 
effektiviteten och säkerheten hos produkter och dess omgivning är att sträva efter (Wickens et 
al., 2004).  
Användandet av gränssnittet definieras utifrån olika typer av användare. Exempelvis hur 
frekvent gränssnittet används, hur mycket kunskap användaren har eller om användaren 
använder det av egen vilja eller inte. En annan beskrivning är hur erfaren användaren är, 
nybörjare eller expert.  

3.2   Användarvänlighet 
För att kunna utveckla ett användarvänligt system måste det skaffas kunskap om användaren, 
deras mål, användningssammanhang och uppgifter som ska utföras. I teorin har 
användarvänlighet definierats som ett mer eller mindre brett begrepp. Enligt den internationella 
standarden ISO 9241-11 ”Guidance on usability” definieras användbarhet som: 
 

”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang”  

 
Med det menas att begreppet användbarhet omfattar hela systemet ur användarens perspektiv, 
från funktionalitet till estetik (Gulliksen & Göransson, 2002). Detta kan konkretiseras enligt 
Nielsen (1993) på följande sätt: 
 

• Lätt att lära 
• Effektivt att använda 
• Lätt att komma ihåg 
• Få fel 
• Subjektivt tilltalande 

3.3   Designprinciper 
Designprinciper används för att orientera designern i hur funktioner kan utformas på ett bra sätt 
och göra designern medveten om viktiga frågor rörande användaren i interaktion med ett system. 
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Principerna påverkar, är i konflikt med och förstärker varandra. De 12 följande 
designprinciperna utgår från ett användarcentrerat perspektiv och är placerade i tre kategorier: 
inlärningsförmåga (innefattar åtkomst, enkelhet att lära och minnas), effektivitet (innefattar 
enkelhet att använda och säkerhet) och tillmötesgå (ta hänsyn till att människor är olika och 
respektera detta). (Benyon, 2010) 
 
Hjälp användaren att göra systemet lättillgängligt, enkelt att lära och minnas.  

1. Synlighet – Placera objekt synliga så att det visar vilka funktioner som finns och vad 
systemet gör för tillfället. 

2. Konsekvens – Var konsekvens med utformandet av funktioner.  
3. Igenkänning – Använd symboler och språk som användaren är van vid och känner igen. 
4. Visualisera egenskapen hos objektet/Uppmuntra – Utforma objekt så att det är tydligt vad 

de är till för. Exempelvis utforma knappar så att det ser ut som knappar. Det leder till att 
användaren automatiskt uppmuntras till att trycka på den.  

 
Ge användaren en känsla av att ha kontroll och veta vad som utförs och hur.  

5. Navigation – Det ska vara enkelt för användare att navigera i systemet. Detta kan 
utformas genom tecken som visar riktning och information.  

6. Kontroll – Var tydlig med vem och vad som har kontroll, tillåt användare att ta kontroll 
och vad effekterna kan vara. 

7. Feedback – Låt användaren få direkt feedback på vad som är utfört så användare får veta 
vilken effekt handlingen hade. En konstant och konsekvent feedback ger användare en 
känsla av kontroll.  

 
Säkerhet och trygghet. 

8. Återställning – Möjliggör snabb och effektiv återställning av handlingar, då särskilt 
misstag och errors.  

9. Restriktioner – Ordna restriktioner som förhindrar användaren att göra allvarliga misstag. 
 
Anpassat efter användaren. 

10. Flexibilitet – Möjliggör flera sätt att utföra en uppgift på, så att användare med olika 
erfarenheter och förmågor kan använda systemet. Ge användaren möjlighet att anpassa 
efter vad som passar den. 

11. Stil – Utforma systemet attraktivt och väl. 
12. Gemytlighet – Interaktiva system ska vara vänliga och trevlig utan inslag av aggressiva 

meddelanden som avbryter. Systemet ska även vara utformat för att stödja användaren.   
 
3.3.1  Designprinciper för nybörjare 
Användandet av ett system för nybörjare tar längre tid och är mer laborerande än för experter. 
För att användaren inte ska känna att den inte gör framsteg eller inte förstår vad som har utförts 
behöver ett system för nybörjare innehålla tydlig feedback och fler möjligheter att avsluta en 
uppgift (Faulkner, 1998). För att undvika att användaren upplever detta menar Faulkner (1998) 
att följande 10 designprinciper kan vägleda till ett väl utformat system: 
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1. Alla initiativ ska komma från systemet – Då nybörjaren inte vet hur systemet fungerar ska 
systemet i så stor utsträckning som möjligt hjälpa användaren att utföra uppgiften.  

2. Varje inmatning ska vara kort – Det ska inte förutsättas att användaren är van att använda 
ett tangentbord. Om inmatningarna är korta är det större sannolikhet att inget går fel.  

3. Systemet ska stämma överens med användarens förväntningar – Användaren ska inte 
möta något som är inkonsekvent eller osannolikt. Metaforer som användaren är bekant 
med ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Det gör det möjligt för användaren 
att känna igen sig från annan kunskap. 

4. Ingen specialträning ska vara nödvändig – Användaren ska genom att titta på skärmen 
direkt förstå vad som ska göras och vilken information som finns att tillgå. Även här ska 
metaforer användas i så lång utsträckning som möjligt. 

5. Alla meddelanden från systemet ska vara klara och tydliga – Användaren ska inte behöva 
fundera över vad ett meddelande betyder. Information som användaren inte behöver 
veta ska inte visas. Det kan annars leda till onödig belastning för användaren.  

6. Användarens beslut ska göras utifrån ett fåtal alternativ – För att användaren ska känna 
att systemet är av hanterlig storlek och inte överväldigande ska enbart ett fåtal alternativ 
vara tillgängliga.  

7. Användaren ska styra takten i interaktionen – Det ska vara användaren som bestämmer 
när den är redo att gå vidare.  

8. Användaren ska bli uppmanad till beslutsfattande – Användaren ska inte förväntas att 
gissa att det är dags att utföra en uppgift, initiativet ska komma från systemet.  

9. Hjälp ska alltid vara tillgängligt att få – Hjälp, guider och manualer, ska finnas lätt att 
tillgå. 

10. Det ska finnas tillräcklig feedback – Användaren ska få feedback som visar att den är på 
rätt spår. En sådan feedback kan vara grafisk, som när ”Papperskorgen” buktar ut efter 
att en fil har kastats där i.  

3.4   Grafiskt användargränssnitt 
Det finns två huvudsakliga sätt för användaren att kommunicera med ett datorsystem; antingen 
genom att skriva i kommandon eller att enbart klicka sig fram genom ikoner (Faulkner, 1998).  
Vid utveckling för nybörjare fokuseras på att gränssnittet ska vara enkelt att lära och att det inte 
ska vara beroende av minnet. Detta kan beskrivas som ”walk up and use” (Wickens el at., 2004), 
där tonvikten ligger på enkelheten i användandet. Detta kan uppnås genom ett så kallat grafiskt 
användargränssnitt (Graphical User Interface, GUI). Ett GUI består av grafik som gör det 
möjligt för användare att förstå vad som ska göras genom ikoner, knappar, fönster och menyer 
(Benyon, 2010). Användaren väljer objekt från menyer och ikoner och behöver inte fylla i text 
själv. Det kräver inte att användaren har tidigare kunskap och belastar inte minnet. Denna typ av 
interaktion mellan användare och dator kallas för direkt manipulation (Benyon, 2010). Med det 
menas att gränssnittet är utformat på så vis att användaren direkt kan använda det som visas på 
skärmen istället för att behöva ge kommandon. Ikonerna ska bestå av metaforer och vara lätta att 
känna igen. Det är dock inte säkert att en ikon är självklar för alla. Ikonen känns möjligen igen, 
men kanske inte vad den betyder. Exempelvis kan en spargris användas för att visa på funktionen 
att spara. De känner flesta igen en spargris, men kanske inte direkt uppfattar kopplingen till den 
tänkta funktionen (Faulkner, 1998).   



 16 

3.5   Perception 
Med perception menas hur människan tar emot och bearbetar sinnesintryck (Danielsson, 2010). 
Människan möter ständigt information genom sinnesorganen. Av dessa sinnesintryck bearbetas 
och uppmärksammas enbart en liten del, vilket är en förutsättning för att människan kan fungera 
effektivt. Alla människor har dock inte samma perceptuella förmåga.  
 
3.5 1   Perception och teknik 
Utformningen av ett gränssnitt bör anpassas och ta hänsyn till människans olika perceptuella 
förmåga. Enligt Danielsson (2010) kan följande principer användas vid utformningen: 

• All information, skriftlig, talad eller tecknad, ska kunna repeteras.  

• Textad information ska vara enkel och lättläst. 

• Talad information ska kunna justeras vad gäller volym, intonation, hastighet och 
frekvens. 

• Talad information ska alltid finnas textad. 

• All information ska vara oberoende av färgseendet. 

• Tecken och bilder ska kunna justeras på bildskärmar. 

3.6   Kognition 
Kognition definieras som de tankefunktioner som hanterar information och kunskap. Kognition 
kan med andra ord beskrivas som ett samlingsbegrepp på de processer som sker i hjärnan när 
människan uppfattar, tänker och minns. Processen då människan behandlar information är 
uppdelad i olika stadier: när människan tar emot, bearbetar och använder informationen. De 
processer som beskriver människans förmåga att uppfatta information kallas för bottom-up eller 
top-down. Bottom-up beskriver information som finns där, medan top-down signalerar vad som 
skulle vara där. För att uppfatta informationen i top-down krävs tidigare kunskap och 
erfarenheter. Hur människan uppfattar information bygger på samspelet mellan dessa två 
processer och den individuella graden av mental och kognitiv förmåga. (Wickens et al., 2004) 
 
3.6.1   Funktionsnedsättningar efter stroke 
Varje stroke är unik och kan medföra dramatiska förändringar i en människas liv. Även 
konsekvenserna efter en stroke är olika för de som drabbas. En konsekvens är de 
funktionsnedsättningar som en stroke medför. Då hjärnan styr våra funktioner kan vilken 
funktion som helst påverkas, både fysiska och kognitiva. (Strokeförbundet nr. 3)  
 
3.6.2   Kognitiva funktionsnedsättningar 
Det är vanligt att personer som insjuknat i stroke drabbas av olika typer och grader av kognitiva 
funktionssättningar, även kallad dolda funktionsnedsättningar. Typ och grad av 
funktionsnedsättning beror bland annat på skadans svårighetsgrad, orsakerna till skadan och 
underliggande skador på hjärnvävnaden. (Ehrenfors & Gudjonsdottir, 2005)  
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Vanligt är att drabbas av funktionsnedsättningar som hjärntrötthet3, svårigheter att minnas 
(vanligast är att korttidsminnet påverkas), koncentrationssvårigheter och fokusera och hålla kvar 
uppmärksamhet (Strokeförbundet nr. 3). Andra beskrivningar av vanliga nedsättningar är 
svårigheter med slutledningsförmåga, navigering, abstrakt tänkande och exekutiva uppgifter. 
(Ehrenfors & Gudjonsdottir, 2005)  

Kognitiv nedsättning av exekutiva funktioner innebär oförmåga att bearbeta och/eller planera 
händelser och intryck. De flesta människor har rutinmässiga handlingsmönster som sker 
automatiskt, som att ta initiativ eller skapa rutiner i vardagen. Detta kräver lite tankekraft vilket 
underlättar utförandet av vardagliga uppgifter. Personer med exekutiv nedsättning har inte 
förmågan att utföra ett sådant automatiskt handlingsmönster. (Lundin et al., 2012)                
En nedsatt förmåga att skapa struktur i vardagen kan skapa otrygghet och tar mycket energi. Att 
genomföra en dag blir övermäktigt att personen inte orkar utan ger upp. Människan kan vara 
motiverad att utföra en viss uppgift, men för att genomföra den krävs att sinnena trycker på 
”startknappen”. En sådan automatisk ”startknapp” är försämrad hos personer med exekutiv 
nedsättning. Många personer med exekutiv funktionsnedsättning har även svårigheter med 
tidsuppfattning. Sambanden mellan olika tidshändelser uppfattas inte vilket kan leda till att det är 
svårt att föreställa sig hur framtiden kommer eller skulle kunna se ut. (Lundin et al., 2012) 

3.6.3   Kognitiva funktionsnedsättningar och teknik  
Ett digitalt hjälpmedel bör vara anpassat efter individens behov, förmågor och kognitiva och 
fysiska funktionsnedsättningar. Hjälpmedlet ska även kunna modifieras utifrån förändringar i 
användarens hälsotillstånd över tid. Det är viktigt att visa på hur hjälpmedlet kan påverka och 
förändra personens liv för att undvika att den inte används. (Kirsch et al., 2004)  

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har behov av att få hjälp att minnas (exempelvis 
genom påminnelser), få information presenterat med ett anpassat vokabulär och få möjligheten 
att använda så många olika kanaler som möjligt (visuellt, auditivt, grafiskt) (Scherer & Bodine, 
2006). Ett digitalt hjälpmedel kan hjälpa personer med kognitiva nedsättningar att passa möten, 
ta medicin och få hjälp då det kan vara svårt att utföra vissa uppgifter. Med en så kallad ”röst 
organisatör”, auditiv och/eller visuell påminnelse kan dessa personer få en bättre struktur på 
vardagen och bättre livskvalitet. Ett visuellt schema kan på ett strukturerat och tidsberoende sätt 
kan bidra till att få uppgifter utförda. För de personer som har bestående nedsättningar kan ett 
sådant hjälpmedel även bidra med strategier för att utföra uppgifter. (Kirsch et al., 2004)  

Ett hjälpmedel med dåligt utformad användbarhet med konkurrerande information, för många 
auditiva signaler av samma slag och för låg kontrast risker att upplevas att inte ge någon nytta 
och att det ta för mycket tid. Detta kan leda till frustration och att hjälpmedlet inte kommer att 
användas. (Scherer & Bodine, 2006) Liknelser ska undvikas då detta kan vara svårt att uppfatta 
för personer med nedsatt förmåga till abstrakt tänkande (Lundin, 2012).   

                                                 
3 Mental trötthet. 
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3.7   Minnet 
Minnet är vår förmåga att lagra och ta fram information. Minnet och glömskan av något är en 
funktion av den tid som har förflutit. Minnesforskare påstår att människan i någon mån har flera 
oberoende minnen. (Danielsson, 2010) 

Minnet är en typ av lagringssystem där information bearbetas i en följd av tre steg: sensoriskt 
minne, korttidsminnet (även kallat arbetsminnet) och långtidsminnet.  Informationen hamnar 
först i det sensoriska minnet, men bara för en mycket kort tid. Informationen förs sedan vidare 
till korttidsminnet som har beskrivits som människans medvetande. I korttidsminnet finns den 
information som vi arbetar med temporärt. Slutligen hamnar en del av informationen i 
långtidsminnet. Där lagras information som funnits under lång tid, exempelvis det egna namnet. 
(Danielsson, 2010) 

3.7.1   Arbetsminnet 
Arbetsminnet är relativt kortvarigt och har begränsad kapacitet då hjärnan bara kan hålla en viss 
mängd information aktiv. I arbetsminnet finns aktiv information, från både omgivningen och 
långtidsminnet, som känslor och planer. (Danielsson, 2010) Det är den temporära lagringen av 
information som håller den aktiv då den används och till dess den använts.  

Arbetsminnet består av två olika ”lagringssystem”: det verbala och det spatiala. Det verbala 
systemet utgörs av information i form av ljud. Informationen hålls aktiv genom att sägas eller 
repeteras muntligen.  Det spatiala systemet består av information i form av rumslighet eller miljö 
som är hämtat från sinnena eller långtidsminnet.  (Wickens el at., 2004) 

Människans förmåga att behålla information i arbetsminnet bygger på: hur mycket information 
som kan hållas aktiv, hur länge den kan hållas aktiv och hur mycket uppmärksamhet som krävs 
för att hålla informationen aktiv.  (Wickens el at., 2004)              
Personer med nedsatt kognitiv minnesfunktion har störningar i arbetsminnet. Det kan innebära 
att det tar lång tid att lära nya saker, ta fram passande kunskap och behålla nya minnen. (Lundin 
et al., 2012) 

3.7.2   Arbetsminnet och teknik 
Samhället bygger på abstrakt information och koderna är många. Arbetsminnets begränsningar 
påverkar hur människan interagerar med teknik. Det är viktigt att ta hänsyn till minnets 
begränsningar vid utformandet av ett system och att formge stöd för användandet av minnet. 
Enligt Wickens el at, (2004) kan teknik utformas på ett sätt som underlättar människans 
användande och upplevelse av teknik genom följande:  

• Minimera belastningen på arbetsminnet genom att använda så lite data och tecken som 
möjligt. Detta bidrar till att informationen bara behöver bearbetas under en kortare tid i 
arbetsminnet.  

• För att säkra att människan uppfattar rätt information kan så kallade ”visuella ekon” 
användas. Med det menas att information, exempelvis ett telefonnummer, läses upp 
samtidigt som det visas synligt för användaren.  
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• Uppgifter som kräver flera steg kan behöva någon typ av visuell markör som visar vad 
vilka steg som har passerats och vilka som är kvar. Detta hjälper användaren att minnas 
vilka uppgifter som har utförts så de inte behöver göras en andra gång.  

• Där det finns risk för förväxling av liknande objekt är det lämpligt att tydligt separera på 
dessa. Exempelvis är risken större att förväxla 5433 och 5423 än 3 och 2. För att minska 
förväxlingen mellan objekten där exempelvis fyra olika siffror ska avläsas är det bättre att 
placera de olika siffrorna i fyra olika fält, separerade ifrån varandra, än att siffrorna är 
förlagda inom samma fält.     

• Informationen i en mening behöver vara aktiv i arbetsminnet till dess att meningens 
innebörd är förstådd. Om meningen är lång och komplicerad skriven tar det längre tid att 
uppfatta den än om meningen är konkret och kortfattat skriven. Det tar exempelvis längre 
tid att förstå instruktionen ”Innan du ska göra X och Y måste du göra A” än ”Gör A. 
Sedan X och Y”.  

• Genom att dra nytta av så kallade chunks4 kan belastningen på arbetsminnet minskas. 
Detta kan göras genom: 

- Antal siffror eller bokstäver skrivna i en följ bör inte överstiga fler är tre till fyra 
stycken. 

- Genom att skapa sekvenser, av exempelvis siffror eller bokstäver, upplevs de som 
en enhet snarare än ett antal delar.  

- Separera siffror från bokstäver för att underlätta att minnas.  

  

                                                 
4 Chunking är en vanlig strategi för att komma runt arbetsminnets begränsningar. Ett stort material bryts ner till flera 
små enheter, en chunk. Varje chunk är innebördsrik och kan vara uppbyggd av stavelser, visuella mönster eller 
meningar. (Danielsson, 2010)   
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4. RESULTAT  
I följande kapitel presenteras resultatet i kronologisk ordning från de fyra looperna. Looperna 
resulterade i Kundresa och problem identifierat, Pappersprototyp, Interaktiv prototyp och 
Slutkoncept. 

4.1   Loop nr. 1 – Kundresa och problem identifierat 
De samlade insikterna från den första loopen skapade en god bild över de problem som 
strokepatienter möter i samband med rehabilitering och kontakt med vården. Kundresan 
sammanfattar fokusgruppens berättelser och beskriver i tre olika händelser efter att stroken 
inträffat; Hemskickad, Rehabilitering på sjukhus och Rehabilitering på klinik, se Figur 2. Flödet i 
kundresan visar att patienten har negativa upplevelser av omhändertagandet från vården och 
planering av rehabilitering. Kundresan avslutades med att patienten antingen fortsatte att söka 
efter hjälp eller hade genomgått arbetsträning som en del i rehabiliteringen. 
 
 

 
 
 

Figur 2. Kundresa över patientens kontakt med vård och rehabilitering från att stroken inträffade till idag. Grön = positiv upplevelse, 
Gul = varken bra eller dålig upplevelse, Röd = Negativ upplevelse. 
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Utifrån kundresan kunde följande fyra problemområden identifieras: 
 

• Det finns ingen samlad bild över vad som har hänt patienten. 
  

”Den enda som har en samlad bild är jag – i min luddiga hjärna!” 
”Jag som är drabbad ska vara den sammanhållande länken i min rehabilitering – det är svårt!” 
”Svårt att träffa vårdcentral och sjukhus när ingen har en samlad bild över vad som har hänt.” 

”Man tappar mycket på vägen – bra om man kan ha allt på ett som samma ställe.” 
”Man vill se och följa vad som har hänt – vad jag har gjort och vilka jag har träffat. Jag ska inte 

behöva berätta allt!”  
• Patienten får ingen rehabiliteringsplan. 

 
”Finns nog ingen du frågar som har haft en rehabiliteringsplan.” 

 ”Det finns ingen tanke på att ha en rehabiliteringsplan för oss som inte förväntas få en stroke.” 
”Att ha ett mål skulle ge struktur åt det kaos man har i huvudet.” 

 
• Bristfällig information från vården - patienten får själv ordna allt och leta efter 

hjälp.  
 

”Rehabiliteringen har jag skött helt själv efter eget huvud och förmåga!” 
”Man måste få hjälp med att få hjälp.” 

”Jag hade ingen kontakt med vården eller socialen – Ingenting över huvudtaget!” 
”Jag jobbade i tre månader för att hitta en klinik.” 

”Jag fick söka mig dit helt själv!” 
”Sedan tog det tvärslut!” 

 
• Patienten blir utskriven utan en uttalad vårdkontakt.  

 
”Det var så vården tyckte att jag skulle hantera det här – själv hemma… Blev helt lämnad!” 

”Jag kommer hem och ser suddigt. Jag kan inte läsa – jag kan ingenting!” 
”Får jag ingen hjälp, stöd eller information om vad som finns – vård, hjälpmedel, föreningar – 

är det jättetungt!” 
 

Den första loopen resulterade även i insikter om vad som motiverar patienterna i sin 
rehabilitering och vardag. Att få stöd och hjälp med att formulera mål och ge struktur i vardagen 
underlättar livet. Det bidrar till att vardagen känns lättare och förstå hur framtiden kan se ut. Det 
sociala nätverket är av stor betydelse, så väl som i patientföreningar som i sociala medier. Med 
hjälp av det kan patienterna få stöd av varandra i sjukdomen och peppa varandra i 
rehabiliteringen. Om patienten inte har ork att träffa andra personer finns det ändå en möjlighet 
till kontakt genom sociala medier.  

Det framkom även att funktionsnedsättningar som, minnes- och koncentrationssvårigheter, 
hjärntrötthet och svårt att förstå instruktioner kan vara ett hinder för patienten att använda ett 
digitalt hjälpmedel. Dock diskuterades det om den potential en digital plan kan ha. Att ha 
möjligheten att i hemmet när patienten vill, kunna träna på exempelvis tal- och ordprogram och 
använda sig av minnesfunktioner skulle skapa en känsla av frihet och självständighet.  
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4.2   Loop nr. 2 – Pappersprototyp 
Analysen i den andra loopen resulterade i innehållet för en rehabiliteringsplan och vilka 
stödtjänster som det finns behov av. Innehållet och stödtjänsterna kategoriserades i tre 
huvudområden. Loopen medförde även en sammanställning av behov och önskemål på 
utformandet av gränssnittet. Detta material resulterade i skissade pappersprototyper. De tre 
huvudområdena är följande: 
 

• Om patienten 
- Patientens rehabiliteringsplan. 
- Rehabiliteringsmål och hur dessa ska uppnås. 
- Patientens sjukdomshistoria. 
- Möjlighet att anteckna vad patienten har gjort och hur patienten mår. 
- En tydlig kalender med påminnelser. 
- Påminnelser om att passa tider och att träna. 
- Kontaktuppgifter till patienten. 
- Kontaktuppgifter till vilka vårdgivare patienten träffar. 
- Kontaktuppgifter till någon i patientens närhet. 
- Uppgifter om patientens medicin 

 
• Kontaktuppgifter 

- Vem kan patienten kontakta för att få hjälp inom: 
 Vården 
 Rehabiliteringskliniker 
 Kommunen 
 Försäkringskassan 
 Färdtjänst 
 

- Kontaktuppgifter till patientföreningar och sociala nätverk. 
- Kunna få reda på andra patienters tips och omdömen om exempelvis 
rehabiliteringskliniker och vårdcentraler. 
 

• Information 
- Information om vad stroke är och funktionsnedsättningar. 
- Information om vilka hjälpmedel som finns och hur patienten gåt tillväga för att 
skaffa ett. 

- Kunna läsa om andra patienters erfarenheter av hjälpmedel. 
- Kunna läsa om andra strokepatienters berättelser och upplevelser.   

 

4.2.1   Utformandet av gränssnitt 
För att strokepatienterna enkelt ska kunna ta till sig informationen i rehabiliteringsplanen måste 
texten vara kortfattad och lättläst. Informationen ska i så stor utsträckning som möjligt 
presenteras genom bildspråk. Rehabiliteringsplanen ska vara patientanpassad med skattning och 
kommentarer från vården. Utifrån i vilken fas patienten befinner sig i ska patienten ha 
möjligheten att själv välja vilka stödtjänster som ska finnas tillgängliga.  
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4.2.2   Pappersprototyper 
Innehållet för pappersprototyperna delades upp på fyra sidor: Först sidan, Min rehabilitering, 
Mina anteckningar och Min kalender. Vid framtagningen av prototyperna strävades efter att 
minimera informationsmängden och antalet klick för att undvika hjärntrötthet och att 
överbelastning på minnet.  
Efter att patienten loggat in på sin sida kommer patienten till Första sidan. Utifrån Första sidan 
kan patienten tas sig vidare. Det generades fram två olika koncept, A och B, för innehållet och 
strukturen för Första sidan.  
I koncept A separerades informationen om patienten och annan generell information, se Figur 3. 
Syftet var att minimera informationsmängden och göra det tydligt var information om patienten 
fanns att hitta. I koncept B visades informationen om patienten direkt, se Figur 4. Patienten 
kunde då gå direkt till vad den sökte. Detta koncept innehåller mer information men färre klick 
än koncept A. 
 

Det genererades fram fyra koncept, C, D, E och F, gällande Min rehabilitering. Alla 
koncept innehåller rehabiliteringsmål, träningsprogram, träningshistorik, ansvarig 
vårdkontakt, dagens träningskalender och visualisering över hur långt patienten har 
kommit med den totala rehabiliteringen. Koncept C och D påminner om varandra men 

Figur 3. Första sidan - Koncept A. Figur 4. Första sidan - Koncept B. 

Figur 5. Min rehabilitering - Koncept C. Figur 6. Min rehabilitering - Koncept D. 
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skiljer sig åt gällande utgångspunkt i rehabiliteringen; utgår patienten från sina mål, se Figur 5, 
eller funktionsnedsättningar, se Figur 6, vid träning.     
I koncept E och F ingår även delmålen i patientens rehabilitering. Koncepten visualiserar hur 
långt patienten har kommit för att uppnå målen, vilka delmål som är uppfyllda och vilka som är 
kvar. Det som skiljer de åt är mängden information som visas. I koncept E, se Figur 7, visas 
delmål, status, träningsprogram och historik för varje mål. I koncept F, se Figur 8, krävs det att 
patienten klickar på ikonen för delmålet för att samma information ska visas.  
  

 
I Min rehabilitering har patienten möjlighet att genomföra sitt träningsprogram, koncept G, 
antingen genom att läsa, lyssna till det eller titta på en video. Efter att träningsprogrammet har 
genomförts kan patienten klicka i symboler för hur träningen upplevdes: grön = bra, gul = ok och 
röd = inte bra, se Figur 9. Genom att klicka på en symbol registreras det i patientens 
träningshistorik. På så sätt skattar patienten sin träning, bockar av att träningen är genomförd och 
kan sedan gå tillbaka till träningshistoriken och se om framsteg har gjorts. I träningshistoriken 
kan patienten även se sin vårdgivares skattning och kommentarer angående hur rehabiliteringen 
går.  
 

 
I Mina anteckningar kan patienten skriva av sig sina känslor och vad som har hänt. I historiken 
kan patienten gå tillbaka och titta på hur tiden som har gått har varit och läsa om varför. Tre 
koncept, H, I och J, genererades med utgångspunkt i vad patienten kommer att använda mest 

Figur 7. Min rehabilitering – Koncept E. Figur 8. Min rehabilitering – Koncept F. 

Figur 9. Mitt träningsprogram – Koncept G. 



  25 

frekvent: att kunna skriva, klicka i hur dagen har varit och/eller kunna titta på sin historik. Att 
klicka i hur dagen har varit visualiseras genom grön, gul och röd gubbe. I alla tre koncepten kan 
patienten välja om anteckningarna ska talas in eller skrivas. När anteckningarna sparas kan 
patienten välja mellan att spara, så att ingen annan har möjlighet att läsa, eller spara & dela. 
Med det sista alternativet kan patienten klicka i vem att dela med, exempelvis sjukgymnast och 
närstående. 
I koncept H utgicks det från att patienten är mer intresserad av att titta på sin historik och enkelt 
kunna klicka i hur det känns än att kunna skriva av sig, se Figur 10. För att kunna skriva klickar 
patienten sig vidare. I koncept I kan patienten skriva och klicka i hur det känns, se Figur 11. För 
att titta på historiken klickar patienten sig vidare. I dessa två koncept visualiseras historiken som 
ett diagram. 
 

 

I koncept J kan patienten anteckna direkt utan att behöva klicka sig dit. Genom att placera 
symbolerna precis innan spara-knappen uppmuntras patienten att klicka i dessa, se Figur 12. 
Historiken visualiseras i form av ett rutnät genom att patienten klickar sig vidare, se Figur 13. 
 

I Min kalender, koncept K, kan patienten planera sin tid, få hjälp med att disponera den och 
lägga in påminnelser, se Figur 14. Kalendern visar vecka, månad eller år. Veckodagarna färgade 
i rött, gult och grönt för att hjälpa användaren att disponera tiden och inte boka in för mycket. 

Figur 10. Mina anteckningar – Koncept H. Figur 11. Mina anteckningar – Koncept I. 

Figur 12. Mina anteckningar – Koncept J. Figur 13 Historik i Mina anteckningar – del av 
Koncept J. 
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Rött står för ”För många aktiviteter”, gult står för ”Varning! Nu börjar dagen bli fullbokad” 
och med grönt menas ”Ledig tid”.  Detta ställs in efter individens gräns på vad som upplevs som 
för många aktiviteter respektive ledig tid.  Då patienterna i fokusgruppen upplevde att det är 
svårt att komma ihåg vilka exempelvis veckans aktiviteter är och när de inträffar kan en 
påminnelse läggas till. Fokusgruppen uttryckte svårigheter med tidsuppfattning. Genom att 
inkludera tiden för transport till aktiviteten, själv aktiviteten och tid för transport hem kan det 
hjälpa patienten att se vilken tid exempelvis färdtjänsten kommer, när patienten kommer hem 
och hur lång tid aktiviteten faktiskt tar.  Aktiviteterna visualiseras genom symboler och 
tidsangivelser.  
 

4.3   Loop nr. 3 – Interaktiv prototyp 
Utvärderingen av pappersprototypen resulterade i flertalet förändringar och nya idéer. Vissa 
koncept slogs ihop, förbättrades eller kasserades. Analysen i den tredje loopen låg till grund för 
den interaktiva prototypen.  
 
4.3.1   Utvärdering av pappersprototyp 
Första Sidan 
Utvärderingen av koncept A och B visade att den generella informationen inte ansågs vara så 
pass viktig att den behövdes delas upp i flera ikoner. Det är information som inte förändras eller 
används dagligen. Den är dock viktigt att ha med, speciellt för personer som nyligen insjuknat. 
Deltagarna i fokusgruppen ansåg att det var otydligt och förvirrande var kontaktuppgifter till 
vårdgivare kunde hitta.  ”Klockkalendern” visades vara användbar förutsatt att ändringar gjorda i 
kalendern visades direkt och att den kompletterades med att synliggöra dagen efter, de närmaste 
tre dagarna eller en hel vecka. Min kalender önskades vara inkluderad på Första sidan, vilket gör 
att den går snabbt att överblicka. Då strokepatienter genomgår olika faser efter insjuknande 
diskuterades en möjlighet att kunna välja vilken information som skulle vara synlig på Första 
sidan. Hur väl de två koncepten A och B mötte användarnas behov och önskemål kan ses i 
Bilaga 5.  
 
Min rehabilitering 
Då patienterna inte alltid kommer ihåg hur rehabiliteringen har gått uppskattades en visualisering 
av patientens träningshistorik med skattning av både patienten och vården. Skattning av båda kan 

Figur 14. Min kalender – Koncept K. 
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skapa ett underlag för diskussion mellan patient och vård. Denna funktion var inkluderad i 
koncept C, D, E och F. Det visades vara oklart vad ”Start och mål-gubben” symboliserade. Vissa 
upplevde att det skulle bli tydligt vad som tränas när patientens funktionsnedsättningar visades.  
Fokusgruppen var enig om att en visualisering av mål, delmål och vilket delmål patienten tränar 
skulle göra det enkelt att överblicka sin rehabilitering. Fokusgruppen förespråkade en 
minimering av informationsmängden som vid behov kan utökas till detaljnivå. I Bilaga 6 visar 
hur väl koncepten C, D, E och F uppfyller användarens behov och önskemål. 
 
Mina anteckningar 
I utvärderingen av koncepten H, I och J var fokusgruppen var överens om att enkelheten i att 
bara behöva klicka i hur de mår utan att behöva motivera varför, var användbart. Av de två olika 
visualiseringarna av historiken upplevdes diagrammet som lättare att överblicka och trevligare än 
veckodiagrammet. Det senare ansågs även för svårt för patienter med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Att kunna få en överblick över hur patienten har mått ger en 
återkoppling om att det går framåt.  
 
4.3.2   Interaktiv prototyp 
Utvärderingen av pappersprototypen resulterade i kompletterade behov och önskemål för 
rehabiliteringsplanen och stödtjänster. Användarnas åsikter skapade ett underlag till skisser av en 
interaktiv prototyp. För detaljerad beskrivning av prototypen se Bilaga 7. Fokus vid utformandet 
av den interaktiva prototypen var att minimera informationsmängden, få antal klick, 
individanpassning och att information skulle vara lättillgänglig. Prototypen delades in i sju 
huvuddelar:  
 

• Logga in 
• Första sidan 
• Min rehabilitering 
• Mina anteckningar  

• Min kalender  
• Uppgifter om mig  
• Information 

 

4.4   Loop nr. 4 – Slutkoncept 
Fokusgruppens test och utvärdering av den interaktiva prototypen resulterade i ändringar och 
förbättringar mot ett enkelt och användarvänligt hjälpmedel. Med metoden Cognitive 
Walkthrough kunde prototypens användarvänlighet analyseras, se Bilaga 8.  
 
4.4.1   Utvärdering av interaktiv prototyp 
Första sidan och Min rehabilitering 
Analysen i den fjärde loopen visade att en förklarande text av samtliga ikoner skulle hjälpa 
användaren att förstå informationen och ikonens betydelse. Den betonade också vikten av att lätt 
kunna anpassa hjälpmedlet efter användarens behov. Då alla har olika krav och många svårt att 
ta in mycket information upplevdes det som bra att varje användare kunde välja vilka funktioner 
som skulle finnas på Första sidan. Dock sker ingen direkt återkoppling efter att funktionen är 
tillagd i Inställningar. Deltagaren måste då gå till Första sidan för att kontrollera att åtgärden 
lyckades. Analysen framhävde att patientens rehabiliteringsmål var svåra att hitta. Det fanns 
dock inga oklarheter om att målen kunde hittas under Min rehabilitering. Deltagarna uppskattade 
visualiseringen av delmålen, men hade önskat att det gick att läsa om uppnådda och framtida 
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delmål. Att visa delmålen i rehabiliteringsplanen upplevdes som en motiverande faktor. Ikonerna 
som symboliserade funktionsnedsättningarna visade sig vara otydliga och inte givna att vara 
placerade i rehabiliteringsplanen. Det uppfattades som bra och lättillgängligt att ha ett 
träningsprogram i planen. Ett önskemål var dock att komplettera ikonerna (grön, gul och röd 
gubbe) för hur träningen gick med en möjlighet att anteckna. Patienten kan då gå tillbaka i 
träningshistoriken och se hur det kändes och läsa om varför. Ikonen för vårdens skattning och 
kommentarer i träningshistoriken bedömdes som en aning svåra att tolka och hitta. En 
visualisering av slutmålet var önskvärt i träningshistoriken. Hur väl prototypen för Första sidan 
och Min rehabilitering möter användarnas behov och önskemål kan ses i Bilaga 9. 
 
Stödtjänster 
Analysen visade på att ikoner och information i Mina anteckningar upplevdes som lätta att 
förstå. Ikonen för inspelning uppfattades emellertid som svår att hitta. Återkoppling på när 
användaren sparar anteckningar och klickar i hur det känns kan vara lämplig att lägga till. På så 
vis får användaren veta att avsedd handling är utförd. Fokusgruppen bedömde att påminnelser 
skulle finnas i Min kalender där aktuella händelser kan överblickas. För att lägga in aktiviteter 
och påminnelser i kalendern önskades ikoner för respektive aktivitet. Deltagarna tolkade 
kalenderns färgkoder olika och inte som det var tänkt. Det ansågs dock vara bra att använda sig 
av färgkoder, men på ett tydligare sätt.  
I Uppgifter om mig upplevdes det som otydligt vem som fyllde i vad, patienten eller vården. Det 
var önskvärt att kunna se vem som hade skrivit vad och att ICE utökades med namn, 
telefonnummer, relation och möjligheten att ha flera ICE. Det påpekades att Strokekortet skulle 
vara mycket användbart i situationer som att gå före i en kö och få hjälp med att fylla i en 
blankett utan att behöva förklara sig. Deltagarna önskade att Strokekortet skulle innehålla 
kortfattad och tydlig information om att ägaren till kortet har haft en stroke och vilka 
nedsättningar det har medfört. Stödtjänsten Information ansågs vara lätt att hitta och förstå 
innehållet av. Dock kan det vara användbart att förse samtliga ikoner med en förklarande text 
som visas när muspekaren förs över ikonen. I Bilaga 10 beskrivs hur väl stödtjänsterna uppfyller 
användarnas behov och önskemål. 
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4.4.2   Slutkoncept 
Materialet från CW-analysen och matrisen resulterade i ett slutkoncept för Första sidan, Min 
rehabilitering, se Figur 15-19, och stödtjänsterna, se Figur 19-22. Fokus har varit att utforma ett 
gränssnitt som har minimal informationsmängd, fåtal klick, är enkelt att lära, inte är beroende av 
minnet, anpassningsbart och där flera olika kanaler används. 
 
 

 
 
 

Figur 15. Första sidan med ikoner för valda funktioner, dagens händelser och kalender. 
För varje ikon finns en beskrivande text. Detta hjälper användaren att förstå innebörden 
av ikonerna och minskar belastningen på minnet. I Inställningar kan patienten anpassa 
hjälpmedlet efter sitt behov och funktionsnedsättning. 

 

Figur 16. Min rehabilitering. För att förtydliga och särskilja på mål, ej uppnådda delmål 
och uppnådda delmål visualiseras ikonerna för dessa med olika färger. Större delen av 
informationen är dold för att undvika hjärntrötthet och en överbelastning på hjärnan.    
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Figur 17. Visualisering av detaljerad information för ett delmål. I detaljinformationen 
visas patientens status, länkar till träningsprogram och träningshistorik. Här kan patienten 
välja om träningsprogrammet ska läsas, lyssnas till eller tittas på genom en video. 

 

Figur 18. Mitt träningsprogram med möjlighet till egen skattning, anteckna och klicka 
sig vidare till träningshistorik.  
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Figur 19. Min träningshistorik med patientens och vårdens skattning och kommentarer. 
Diagrammet ger patienten en övergripande bild av hur rehabiliteringen har gått och hur 
träningen har känts, vilket upplevdes som motiverande.  

Figur 20. Mina anteckningar där patienten kan klicka i hur det känns, skriva eller tala in 
anteckningar och titta på sin historik. 
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Figur 23. Min kalender där patienten kan lägga in påminnelser och planera sin tid. 

Figur 22. Uppgifter om mig där patienten kan lägga in sina kontaktuppgifter, ICE, skriva 
sin berättelse, hitta information om sin medicin och sjukdomshistoria. I rutorna finns 
beskrivningar på vad som ska fyllas i, vilket gör gränssnittet lätt att förstå och lära sig.   
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Slutkonceptet kan också testas på http://share.axure.com/7XY0T8/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24. Information. Här hittar patienten information om stroke, 
funktionsnedsättningar, patientföreningar och vilka hjälpmedel som finns och hur 
patienten ska gå tillväga för att få ett sådant. På så sätt behöver inte patienten själv leta 
upp information. Som ett stöd för patienten finns andra strokepatienters berättelser att 
läsa. 

http://share.axure.com/7XY0T8/
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5. DISKUSSION  
Följande kapitel svarar på arbetets två frågeställningar och diskuterar resultatet utifrån beaktad 
teori och genomförda empiriska undersökningar. I kapitlet kommer även arbetets process att 
diskuteras och reflekteras över. 
 
Vilka funktioner och tjänster bör ett digitalt hjälpmedel innehålla för att stödja strokepatienter 
i rehabilitering och egenvård i hemmet? 
 
Som tidigare klargjorts kan ett digitalt hjälpmedel öka möjligheten för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv (Kirsch et al,. 2004). Davoody et al. (2012) 
menar att ett sådant hjälpmedel skulle vara användbart i hemmet och engagera patienter i sin 
vård. De empiriska undersökningarna bekräftade att det skulle ge en känsla av frihet och 
självständighet att få ett stöd att utföra rehabilitering i hemmet. 
 
Rehabiliteringsplan 
Behovet av en rehabiliteringsplan med tydliga mål och delmål var stort visade den empiriska 
studien. Att på ett översiktligt sätt få mål och delmål samlade på ett och samma ställe uppfattades 
som positivt. I Min rehabilitering visualiseras därför dessa tillsammans med hur långt patienten 
kommit med att uppnå sina mål. Detta kompletteras med träningsprogram och i vilken status 
patienten befinner sig för tillfället.  I empirin beskrivs att rehabiliteringen känns lättare att utföra 
om patienten har tillräcklig ork och i lugn och ro kan genomföra träningsprogrammet.  
På grund av nedsatt minnesfunktion upplevde deltagarna i fokusgruppen en frustration över att 
inte komma ihåg vad de hade varit med om eller hur de tidigare hade mått. En träningshistorik 
med patientens egna och vårdens skattning visualiserades i form av ett diagram. Historiken 
kommer från då patienten bockar av hur träningen kändes efter genomfört träningsprogram. 
Träningshistorikens syfte är att motivera patienten i sin rehabilitering genom att påminna om att 
mål har uppnåtts. Att skatta hur det känns är subjektivt. Därför är det viktigt att åskådliggöra 
ytterligare ett perspektiv. I och med att vården skattar patientens status skapas ett underlag för 
diskussion mellan patient och vårdgivare om hur rehabiliteringen går och ska fortsätta. Patienten 
blir på så sätt mer delaktig och får möjlighet att påverka sin vård. Vårdgivarens skattning 
förtydligas sedan i ett kommentarfält. Patienten kan då gå tillbaka och läsa om vad vårdgivaren 
ansåg om status på rehabiliteringen. Detta kräver att vården fokuserar på att ge, för patienten, 
relevant information och använda en vokabulär som patienten förstår. 
En förutsättning för att patienten ska få nytta av hjälpmedlet är att vården använder den digitala 
rehabiliteringsplanen som arbetsverktyg. Rehabiliteringsplanen ska vara ett levande dokument 
och underlätta arbetet för både patient och vårdpersonal. Dock visar studien från strokenätverket 
i Salem/Nykvarn/Södertälje att vårdpersonalen upplevde arbetet med pappersportfolion som 
tidskrävande och att den lätt glömdes bort. Samma problembild gäller också troligen för en 
digital rehabiliteringsplan.     
 
Stödtjänster 
För att möta behovet som uppkommer av en nedsatt minnesfunktion finns en visualiserad 
historik över hur patienten har mått. I Mina anteckningar kan användaren skriva, klicka i hur det 
känns och titta på hur det har känts över tid. Detta påminner patienten om att framsteg har gjorts, 
vilket upplevdes som motiverande. I Uppgifter om mig kan patienten visa olika vårdaktörer sin 
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sjukdomshistoria, berättelse från det att stroken inträffade och vilken medicin som tas. På så sätt 
behöver inte patienten komma ihåg vad som har hänt och vara den sammanhållande länken. De 
allra flesta strokepatienter träffar många olika vårdgivare och har svårt att hålla reda på alla 
kontakter. För att underlätta detta kan användaren samla alla sina kontakter i Mina kontakter.   
 
Påminnelser kan stödja och uppmuntra strokepatienter att skapa rutiner och struktur i vardagen 
(Lindqvist & Borell, 2012). I Min kalender kan användaren lägga in påminnelser om att 
exempelvis träna, ta medicin eller lägga in andra aktiviteter. Ett visuellt schema kan stödja 
patienten att utföra uppgifter (Kirsch et al., 2004) Hjälpmedlet är försett med två kalendrar, en 
veckokalender och en som visar dagens aktiviteter. Användaren kan då enkelt och snabb få en 
överblick hur veckan eller dagen kommer att se ut. Genom inlagda påminnelser i kalendern får 
användaren stöd för minnet och uppmuntran till att utföra önskade uppgifter.  
 
De empiriska undersökningarna visar att strokepatienter själva fick ordna allt och leta efter hjälp. 
När patienten kommer hem efter utskrivning och har tillgång till hjälpmedlet kan 
kontaktuppgifter till vård och rehabilitering hittas där. Strokepatienter betonade även vikten av 
att ha ett socialt nätverk. Dock var det inte alltid som patienten orkade träffa någon. I 
hjälpmedlet finns därför kontaktuppgifter till patientföreningar, tips om sociala medier och andra 
strokepatienters berättelser. För att få tillgång till hjälpmedlet krävs det att patienten får 
information om att det finns och en introduktion i hur det används.  
Många patienter drabbas av följdsjukdomar på grund av stroke, exempelvis hjärtproblem. Ett 
digitalt hjälpmedel ökar tillgängligheten till andra hälsovårdstjänster (Scherer & Bodine, 2006), 
vilket hjälper användaren att samla allt om sig och sina sjukdomar på en och samma plats. Med 
hjälpmedlet får patienten tillgång till alla olika vårdtjänster inom en och samma tjänst. Dock 
uppfyller inte detta patientens hela behov om att på ett överskådligt sätt få information om 
sjukdomstillstånd och rehabilitering. 
 
En förutsättning för att rehabiliteringsplanen och stödtjänster, som till exempel Uppgifter om 
mig, ska bli ett levande dokument och till nytta för patienten är att vården använder hjälpmedlet. 
I en intervju i Svenska Dagbladet menar Stibrant Sunnerhag (2013) att rehabiliteringen efter en 
stroke är effektiv och gör nytta. Dock har resurserna inom vården minskat och hjälpen räcker 
inte till. Då detta hjälpmedel har potential att stödja strokepatienter i rehabilitering och egenvård 
i hemmet kan det bidra till att bibehålla patientens upptränade förmågor och minska vårdens 
arbetsbelastning.   
 
Hur kan ett digitalt gränssnitt utformas utifrån strokepatienters förmågor och för att 
underlätta patienters användande av hjälpmedlet? 
 
Intervjuer med strokepatienter visar att ett digitalt rehabiliteringshjälpmedel har potential att 
förbättra livskvaliteten för personer drabbade av stroke. Dock ansågs det finnas många hinder för 
digital interaktion. Dolda funktionsnedsättningar som minnessvårigheter, hjärntrötthet och svårt 
att förstå instruktioner är några nämnda hinder. Nedsatt förmåga att utföra exekutiva uppgifter, 
tänka abstrakt och svårigheter att navigera framstod även som en tröskel. Strokepatienter som 
tidigare använt digitala hjälpmedel upplevde dem som för komplicerade och svåra att använda. 
Hjälpmedlet skapade enbart frustration vilket slutade med att patienten inte längre använder det. 
Scherer och Bodines (2006) studie visar på samma upplevelse. De menar att en förklarning till 
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detta kan vara att behoven hos individen är så specifika att hjälpmedel med en generaliserad 
utformning inte hjälper och att en individanpassad form är för komplicerad att använda. En orsak 
till detta kan vara att få hjälpmedel är utvecklade för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar.    
 
Det digitala gränssnittet utformades därför för att överbrygga dessa hinder och kompensera 
nedsättningarna. Fokus har varit att utforma ett gränssnitt som har minimal informationsmängd, 
fåtal klick, är enkelt att lära, inte är beroende av minnet, anpassningsbart och där flera olika 
kanaler används. Resultatet grundar sig i empiriska undersökningar där diskussioner med 
strokepatienter och tester av framtagna prototyper har genomförts. Teori om användarvänlighet, 
designprinciper och människans kognitiva förmågor i interaktion med teknik kompletterar sedan 
resultatet.  
 
Att minimera informationsmängden har varit en genomgående aspekt på utformningen av 
rehabiliteringsplan och stödtjänster. För att användaren ska känna att gränssnittets information är 
hanterbart ska beslut tas utifrån enbart ett fåtal alternativ. Hjälpmedlet har därför så lite text som 
möjligt och ikoner har ersatt längre textstycken. För att underlätta för användare med nedsatta 
förmåga att fokusera och hålla kvar uppmärksamheten är texten enkel och lättläst. På så sätt blir 
inte hjärnan överbelastad med oväsentlig information och hjärntrötthet kan undvikas. I Min 
rehabilitering är detta tydligt. Där är större delen av informationen dold eller ersatt med ikoner, 
se Figur 25. En sådan utformning har använts på samtliga sidor i hjälpmedlet. Risken är dock att 
utförandet kan leda till att informationen blir svår att hitta eller att innebörden av ikonerna inte 
uppfattas. Det var därför viktigt att göra det tydligt för användaren var information finns. 
Användaren vägleds att hitta information genom knappar eller ikoner markerade med ett i. När 
informationen är dold krävs det fler klick för att nå den, än om den var synlig. De empiriska 
undersökningarna visade att för många klick bidrog till att hjälpmedlet upplevdes som svårt att 
använda. Balansen mellan minimal informationsmängd och fåtal klick var en utmaning under 
utformningsarbetet. Strokepatienter upplevde hjälpmedlet som enklare att använda om minimal 
informationsmängd prioriteras i sådana situationer.  
 

Figur 25.  Ikoner dominerar gränssnittet i Min rehabilitering. 
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Kognitiv nedsättning av minnet kan medföra att det är svårt att lära sig nya saker och att plocka 
fram rätt kunskap. Genom att använda ikoner blir gränssnittet enkelt att lära och användaren blir 
inte beroende av minnet. Ett grafiskt användargränssnitt, GUI, med ikoner och knappar har 
utformats för att göra det enkelt för användaren att använda hjälpmedlet, se Figur 26. Ikonerna 
består av metaforer som användaren är van vid och känner igen från annan kunskap. Ett GUI har 
applicerats i så stor utsträckning som möjligt genom hela hjälpmedlet. Med så kallad direkt 
manipulation kan användaren omedelbart använda informationen på skärmen utan att behöva 
tänka igenom vad som ska göras och ge kommandon till systemet. Informationen behöver då 
enbart bearbetas en kortare period i arbetsminnet, vilket bidrar till att användarens minne inte 
belastas i onödan. Trots att informationen inte belastar minnet i någon större utsträckning, kräver 
metaforer att användaren har förmågan att plocka fram rätt kunskap för att förstå ikonen. Detta 
kan vara svårt för personer med kognitiv nedsättning av minnesfunktioner och abstrakt tänkande. 
Samtliga ikoner har därför en kortfattad beskrivning under och/eller via en ruta som visas då 
användaren för muspekaren över ikonen. 

Ikonerna har utformats för att tydligt visualisera vad de är till för. Detta gör det enkelt för 
användaren att förstå instruktionen och blir automatiskt uppmuntrad till att trycka på den. 
Funktioner och ikoner är konsekvent utformade och placerade i hjälpmedlet. Funktionen 
Inställningar är exempelvis placerad på samma ställe på varje sida för att användaren lätt ska 
hitta den och minnas var den finns. Ett ytterligare exempel är ikonen för mål, som ser likadan ut i 
Min rehabilitering som i Mitt träningsprogram.   
Gränssnittet är utformat för att hjälpa användaren att utföra önskade uppgifter. Detta är tydligt i 
Uppgifter om mig där en kort beskrivning av vad som ska fyllas i finns i respektive ruta. I Min 
kalender finns även en klar uppmaning till användaren att ”Klicka på vald dag och planera din 
tid!”, vilket underlättar användandet. Det är dock viktigt att en sådan uppmaning är konkret och 
kortfattad. Det tar längre tid att förstå instruktionen ”Innan du ska planera din dag ska du klicka 
på vald dag!” än ovanstående formulering.   
En tydlig feedback ger användaren en känsla av kontroll och att den är på rätt väg. Exempelvis 
ger gränssnittet ger användaren återkoppling genom att ett pop up-fönster med information om 
att Funktionen finns nu på första sidan!, då användaren gör ändringar i Inställningar.  
 
Som tidigare beskrivits i rapporten bör ett digitalt hjälpmedel vara anpassat efter individens 
behov och kunna modifieras utifrån användarens hälsotillstånd (Krisch et al., 2004). Dock har 
det klargjorts att det finns problem med både en generaliserad och individanpassad utformning 
(Scherer & Bodine, 2006). Likväl pekar även intervjuer med strokepatienter på ett behov av att 
kunna anpassa ett digitalt hjälpmedel utifrån vilken fas patienten befinner sig i. De empiriska 
undersökningarna visade vikten av att olika behov uppstår som nyinsjuknad eller om det gått en 
tid sedan stroken inträffade. De identifierade behoven gäller både innehållet och utformningen av 
hjälpmedlet och svarar följaktligen på båda frågeställningarna.  

Figur 26. Exempel på knappar och ikoner. 
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Hjälpmedlet är anpassningsbart med en generaliserad form och möjlighet till 
individanpassningar. För att stödja de olika graderna av kognitiva nedsättningar och uppfylla de 
varierande behoven av information kan anpassningar göras i Inställningar. Användaren kan 
exempelvis välja om information ska presenteras med enbart text, text och ikon eller bara ikon. 
På så sätt kan informationsmängden minimeras och hjärntrötthet undvikas.  Storleken på 
ikonerna kan justeras och om dessa ska vara synliga i menyraden. Användaren väljer den 
information som finns behov av att ha på Första sidan. Då patienten precis kommit hem från 
sjukhuset kan det finnas stora behov av att hitta kontaktinformation till patientföreningar där 
andra drabbade kan ge stöd. Efter en tid kanske det behovet är uppfyllt och en kalender är av 
större nytta.  Ett gränssnitt med för mycket konkurrerande information kan leda till att det tar för 
lång tid att lära sig och riskerar då att inte användas.  
Det är sannolikt att patienten behöver hjälp med att ställa in anpassningarna innan hjälpmedlet 
kan användas. Detta kräver att vården eller närstående har kunskap om hur detta ska göras och 
att den hjälpen finns att tillgå.    
 
Ytterligare ett sätt att stödja användarens funktionsnedsättningar är genom flera olika kanaler: 
visuella, auditiva och grafiska. Med så kallade ”visuella ekon” tas hänsyn till minnets 
begränsningar och ökar chansen att användaren uppfattar rätt information. All information kan 
därför väljas att lyssnas till samtidigt som den visas för användaren. Ikonen för ”visuella ekon” 
är placerade på varje sida av hjälpmedlet. Då användarens kognitiva funktionsnedsättningar är så 
individuella kan träningsprogrammet antingen läsas, lyssnas till eller tittas på genom en video. 
Detta kräver dock att det finns resurser inom vården att tillhandahålla patienterna med de tre 
olika formaten. 
 
Processen 
Fokus under arbetet har varit att få patientens röst hörd. Den använda processen är därför 
användarcentrerad, iterativ och kvalitativ med en induktiv ansats. Under processen har slutsatser 
dragits utifrån hur strokepatienter tolkar och upplever sin vardag och rehabilitering. Att kunna se 
helheten och förstå användarens behov har varit avgörande för utvecklingsarbetet. Vikten av att 
involvera användaren tidigt i processen kunde konstateras utifrån de empiriska 
undersökningarna. Vissa aspekter som troddes vara viktiga visade sig inte betydelsefulla för den 
tänkta användaren. Att under hela utvecklingsprocessen få insikter bekräftade och dementerade 
av strokepatienter har på ett effektivt sätt bidragit till ett användbart hjälpmedel. Det har dock på 
kort sikt varit tidskrävande och krävt en del intuition. På lång sikt har användarinvolveringen 
bidragit till en effektiv process. 
 
Att initialt låta användaren berätta om vad de ansåg vara problemet bidrog till att se helheten och 
förstå underliggande aspekter. Det hjälpte att i början fokusera på att hitta vad problemet var och 
inte hur lösningar skulle se ut. Utifrån dessa insikter kunde en frågeställning växa fram.  Genom 
att låta frågeställningen vara öppen under delar av utvecklingsarbetet skapades vid vissa tillfällen 
förvirring om vad som egentligen söktes efter. Det var därför viktigt att sätta upp tydliga mål 
med arbetet.  
Den iterativa processen öppnade möjligheter för att lära sig mer och åter mer om strokepatienters 
behov och önskemål av ett digitalt rehabiliteringshjälpmedel. Det upptäcktes tidigt i processen 
att ännu en loop var nödvändig att genomföra utöver de tre inplanerade. Behovet uppkom då 
ytterligare data om patientens behov behövdes för att ta fram pappersprototypen. Detta var 
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troligen en konsekvens av det induktiva synsättet där utrymme lämnades för att definiera 
frågeställningen. 
 
Även vårdpersonal och patientens närstående är användare av den digitala rehabiliteringsplanen 
men involverades inte i utvecklingsprocessen. Anledningen till det var att fokusera på patientens 
behov och önskemål på innehåll och förutsättningar för digital interaktion. Om hjälpmedlet ska 
kunna komma till användning är det dock nödvändigt att vidareutveckla det tillsammans med 
berörda vårdaktörer och närstående.   
 
Det deltog totalt fem strokepatienter på de fyra fokusgruppsmöten. Då resultatet är tolkningar av 
strokepatienters upplevelser kan de dragna slutsatserna visa sig vara felaktiga. Det hade därför 
varit önskvärt att fler patienter i olika åldrar och grad av funktionsnedsättning hade deltagit. Det 
är något att ta i beaktning och behov av vidareutveckling kan därför finnas. 
 
En viktig del i en kvalitativ process är att observationer utförs i användarens rätta kontext. Detta 
har dock inte varit möjligt då deltagarna i fokusgruppen inte för tillfället genomgår någon 
rehabilitering i hemmet. Intervjuer och tester av prototyper har enbart genomförts på Karolinska 
Institutet, vilket kan ha påverkat resultatet av hjälpmedlet. I och med att situationen under testet 
av den interaktiva prototypen var konstlad finns det en risk att testpersonen känner sig osäker. 
Detta kan påverka personens interaktion med gränssnittet. Då den interaktiva prototypen inte är 
testad i verkliga situationer kan det inte med säkerhet påstås att hjälpmedlet skulle stödja 
personer med kognitiva nedsättningar sin rehabilitering. I empirin framkommer det heller inte 
vilken grad av nedsättning hjälpmedlet kan stödja. Dock visar utvärderingar och tester med 
strokepatienter på en positiv inställning till det utvecklade hjälpmedlet och att det skulle förändra 
vardagen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att rehabiliteringshjälpmedlets innehåll är framtaget med 
utgångspunkt från strokepatientens perspektiv. De empiriska undersökningarna visar att 
innehållet uppfyller strokepatienters behov vid rehabilitering i hemmet. Dock måste vidare 
studier testa om den generaliserade utformningen med viss individanpassning uppfyller behoven 
hos personer med kognitiva nedsättningar bättre än vad tidigare forskning visat.  
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6. SLUTSATSER 
En digital rehabiliteringsplan bör innehålla följande: 

• Patientens mål och delmål då detta motiverar patienten att komma framåt. 

• En visualisering över hur långt patienten har kommit och vad som är kvar att uppnå i 
rehabiliteringen. På så sätt får patienten en överskådlig bild av vilka delmål som är 
uppnådda, tillfällig status, vilka delmål som ska uppnås och vad det slutliga målet är.  

• Mål för hela patientens rehabilitering och en visualisering av detta.  

• En visualisering av hur långt patienten sammanlagt har kommit med rehabiliteringen.  

• Ett träningsprogram för respektive delmål. 

• Träningshistorik med delmål och mål visualiserat. 

• Träningshistorik med patientens och vårdens skattning av hur rehabiliteringen går för att 
uppnå delmål och mål. Vårdens skattning ska kompletteras med en motivering och 
patienten ska ha möjlighet att anteckna. 

• En kortfattad beskrivning av patientens funktionsnedsättningar och diagnos för dessa. 

• Kontaktuppgifter till ansvarig vårdgivare för respektive mål. 

• För att underlätta för strokepatienter i rehabilitering och vardag bör rehabiliteringsplanen 
kompletteras med stödtjänster.  

   

Den digitala rehabiliteringsplanen ska kunna kompletteras med följande stödfunktioner: 

• Patienten ska på ett enkelt sätt kunna skriva ner tankar och vad som har hänt.  

• Patienten ska på ett tydligt sätt kunna följa hur det har känts över tid och läsa om varför. 

• En kalender som hjälper patienten att strukturera sin vardag, skapa tiduppfattning och bli 
påmind om uppgifter som ska utföras. 

• En funktion där patientens kontaktuppgifter och ICE finns. 

• Patientens egen berättelse från det att stroken inträffade till idag. 

• Information om  
o patientens medicin och sjukdomshistoria, 

o stroke, 

o vanliga funktionsnedsättningar, 

o hjälpmedel, 

o och kontaktuppgifter till rehabiliteringskliniker, 

o och kontaktuppgifter till patientföreningar  

• Funktion där patienten kan spara kontaktuppgifter till aktuella kontaktpersoner.      
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Ett digitalt hjälpmedel för strokepatienter bör utformas med hänsyn till följande aspekt:  

• Det digitala hjälpmedlet bör utformas för att stödja strokepatienters kognitiva 
funktionsnedsättningar. Det finns annars en risk att hjälpmedlet inte kommer till nytta 
eller att användas.  

• Användaren ska kunna nå den sökta informationen med endast ett fåtal klick. 

• För att undvika hjärntrötthet ska hjälpmedlet innehålla minimalt med text och ikoner ska 
ersätta längre textstycken. 

• Hjälpmedlet ska vara lätt att lära genom att användaren vägleds att hitta information 
genom knappar och ikoner.  

• Samtliga ikoner ska ha en inbyggd kortfattad beskrivning.  

• För att underlätta för användare med nedsatt förmåga att hålla kvar uppmärksamheten bör 
text vara enkel och lättläst. 

• För att inte belasta minnet ska användaren direkt kunna använda det som visas på 
skärmen utan att behöva ge kommandon.  

• Genom en tydlig återkoppling blir användaren trygg och en känsla av att vara på rätt väg.  

• Hjälpmedlet bör gå att individanpassa utifrån grad av nedsättning och behov genom att 
användaren kan välja att: 

o information ska presenteras enbart med text, text och ikon eller bara ikon,  

o justera storleken på ikoner,   

o vilken information som ska vara synlig, 

o information ska presenteras visuellt, auditivt eller grafiskt. 
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7. FRAMTIDA ARBETE 
Utifrån detta arbete har flera möjligheter till fortsatta studier identifierats inom följande 
områden: 
 

• Undersöka hur ett digitalt rehabiliteringshjälpmedel skulle vara utformat tillsammans 
med alla användare; patienter, vårdaktörer och patienters närstående.  

 
• Undersöka om och hur det framtagna digitala hjälpmedlet är applicerbart för andra 

kroniska sjukdomar. 
 

• Undersöka om en generaliserad utformning med individanpassningar uppfyller behoven 
hos personer med olika grad av kognitiva funktionsnedsättningar.  

 
• Undersöka vilka ekonomiska effekter ett digitalt rehabiliteringshjälpmedel skulle ge 

vården 
 

• Undersöka hur en digital kalender som stödjer och kompenserar kognitiva 
funktionsnedsättningar skulle vara utformad. 
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BILAGA 1 – FRÅGEFORMULÄR TÄNK OM… 
 
Tänk om… 
 
…du, när du kom hem efter utskrivningen, få möjligheten att tillsammans med professionell 

personal sitta ner och definiera egna mål och hur du ska uppnå dessa. 

  

…du skulle kunna ha ett verktyg som är anpassat efter dig. Funktionsnedsättningar, aktiviteter 

 

…du skulle ha tillgång till träningsvideor i din rehabilitering. 

 

…du skulle ha tillgång till olika spel som tränar din funktionsnedsättning att bli bättre. 

 

…du skulle kunna följa hur det går för dig i din rehabilitering genom att få ett mail där det står 

vad du har åstadkommit just idag och att du börjar närma dig målet/behöver gå uppför trappa en 

gång om dagen för att uppnå ditt mål. 

 

…du skulle ha information om olika rehabiliteringskliniker och tillgång till att läsa om vad andra 

som varit där tyckte om kliniken.  

 

…du skulle ha telefonnummer/hemsida/kontaktperson till olika föreningar eller stödpersoner. 

 

…du skulle kunna läsa om/lyssna till andra som har fått stroke, deras berättelser. 

 

…du skulle få kontaktuppgifter till vilka myndigheter du ska kontakta och varför.  

 

…du skulle få alternativ till din vårdcentral och vad andra tyckt om dessa. 

 

…du skulle kunna lyssna till all information som du får.  

 

…du skulle kunna läsa om arbetsträning, hur det går till, och om det finns alternativ till 

arbetsträning.  

…du skulle kunna läsa om var andra har arbetstränat och hur det var.  
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BILAGA 2 – SCENARIOBASERADE UPPGIFTER 
Test av interaktiv prototyp  
 
 Logga in 

• Börja med att logga in på din sida. 
Scannar av första sidan efter att ha loggat in. Registrerar att det finns något som heter 
inställningar och att informationen går att lyssna till. 
 
Rehabilitering 

• Du funderar på det senaste mötet med din sjukgymnast och vill läsa vilka 
rehabiliteringsmål ni kom fram till och som ni antecknade i din rehabiliteringsplan. 
Användaren utgår ifrån att den ligger under min rehabilitering.  
 

• Du vill läsa om vilka dina delmål är för att uppnå målet Gå upp för trappan och se vilka 
delmål du redan har uppnått. 

 
• Du får en påminnelse i din telefon om att ”Nu är det dags för dagens träning av att gå” – 

Du sätter dig vid din dator och plockar fram ditt träningsprogram. 
 

• Du sitter och pratar med en vän om hur din rehabilitering går. Du känner att det gick 
bättre för två veckor sedan. Din vän minns att du berättade det motsatta. Ni går in på 
din sida och tittar på hur det gick för två veckor sedan och även vad din sjukgymnast 
skrev om din rehabilitering vid den tidpunkten. 

 
• Du känner att du behöver fräscha upp minnet vad det står i diagnosen för dina 

funktionsnedsättningar. 
 

• Du känner att du har uppnått ett delmål tidigare än vad du och din sjukgymnast har 
pratat om. Du vill kontakta den ansvariga vårdgivaren för rehabilitering av ditt tal. Var 
hittar du kontaktuppgifter till personen? 

 
Navigering 

• Du känner att du nu är i behov av att ha någon form av kom ihåg lista och vill gärna ha 
en sådan funktion på din sida. Du är redan inloggad på sidan och lägger till funktionen. 
 
 Anteckningar 

• Du är inte riktigt van att skriva dagbok, men idag känner du att du behöver skriva av dig 
alla känslor och tankar. När du väl börjar skriva lite – orkar du inte riktigt det utan talar 
in några meningar ock klickar i hur du känner dig. 
 
Information 

• Du har hört från andra ”strokeare” att de har fått ett jättebra hjälpmedel som hjälper 
dem i sin vardag. Nu vill du veta mer om hjälpmedlet och hur också du kan få ett sådant.  
  

• Du har nyligen fått stroke och vill få stöd från andra som har fått stroke genom att läsa 
om deras upplevelser och hur det har gått för dem.  
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Påminnelser 

• Du vill lägga in en påminnelse om att du varje tisdag ska träffa din sjukgymnast och att 
du varje dag ska ta den nya medicinen. 
 

• Du har bokat in en tid med din logoped i morgon. Nu vill du lägga in det i din kalender. 
 

Uppgifter om mig 
• Du har ännu inte fått tillbaka ditt tal och din vårdgivare vill veta hur du fick din stroke 

och vad du har fått för rehabilitering tidigare. 
 

Strokekortet 
• Föreställ dig att du har det du ser framför dig i din telefon –  

Det är en lite jobbig dag – det är mycket folk runt omkring dig och ditt tal har ännu inte 
kommit tillbaka. Du hamnar i en diskussion på Systemet då du ber om att få gå före den 
långa kön – kan du hitta någon hjälp i ditt nya hjälpmedel?  
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BILAGA 3 – UTVÄRDERING  
UTVÄRDERING AV MEDVERKANDE I UTVECKLING AV EN DIGITAL REHABILITERINGSPLAN MED 
STÖDTJÄNSTER 

 
Hur har det känts att delta i utvecklingsprocessen av projektet? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Har du känt att du har kunnat påverka?   Ja  Nej 

 
Om du svarat ja – beskriv gärna hur. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vad anser du om hur viktigt det är att användarna deltar i utvecklingsprocessen? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Finns det något du skulle vilja lägga till? 
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BILAGA 4 – ENKÄT OM PLATTFORMAR 
 
På vilken/vilka plattformar skulle du vilja ha:  
 
Min rehabilitering   Dator hemma O 
     Smartphone O     
     Läsplatta O 
Kommentarer

 
 

 
Min kalender   Dator hemma O 
     Smartphone O     
     Läsplatta O 
Kommentarer

 
 

 
 
Mina anteckningar  Dator hemma O 
     Smartphone O     
     Läsplatta O 
Kommentarer

 
 

 
 
Mina kontakter   Dator hemma O 
     Smartphone O     
     Läsplatta O 
Kommentarer

 
 

 
 
Mina påminnelser   Dator hemma O 
     Smartphone O     
     Läsplatta O 
Kommentarer
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Uppgifter om mig   Dator hemma O 
     Smartphone O     
     Läsplatta O 
Kommentarer

 
 

 
 
Information    Dator hemma O 
     Smartphone O     
     Läsplatta O 
Kommentarer

 
 

 
 
Strokekortet   Dator hemma O 
     Smartphone O     
     Läsplatta O 
Kommentarer
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BILAGA 5 – UTVÄRDERING AV PAPPERSPROTOTYP 
 

 

KONCEPT A OCH B. 

 

Grönt = Uppfyller, Gult = Behöver förbättras, Rött = Uppfyller inte. 
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BILAGA 6 – UTVÄRDERING AV PAPPERSPROTOTYP 
 

 

 

KONCEPT C, D OCH E. 

 

Grönt = Uppfyller, Gult = Behöver förbättras, Rött = Uppfyller inte. 
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BILAGA 7 – INTERAKTIV PROTOTYP 
På prototypens alla sidor finns Mina inställningar, Logga ut, datum och en meny rad. I Mina 
inställningar kan patienten hitta inställningar för vilken information som önskas på Första sidan.  

Patienten börjar med att Logga in till min rehabilitering. 

På Första sidan möts patienten av den valda informationen, ”klockkalendern” och den aktuella 
veckans kalender. I prototypen är den valda informationen Min rehabilitering, Min kalender, 
Mina anteckningar, Mina kontakter, Påminnelser, Uppgifter om mig, Att göra lista, 
Information och Strokekortet. Informationen är i form av ikoner och text. Ikonerna dominerar 
sidan då bildspråk underlättar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
”Klockkalendern” visar dagens aktiviteter och har kompletterats med en visualisering av 
kalendern. Patienten har möjlighet att välja att kalendern ska visa nästa dag, de tre kommande 
dagarna eller hela veckan. På både ”Klockkalender” och kalendern visas aktiviteterna som 
ikoner. Då patienten för muspekaren över ikonerna visas en ruta med information om ikonen 
och aktiviteten.  
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Under Min rehabilitering kan patienten överblicka den totala rehabiliteringen, mål med hela 
rehabiliteringen, mål för funktionsnedsättningar, delmål och hur långt patienten har kommit med 
varje mål. Med den totala rehabiliteringen menas att alla mål är sammanslagna. Patienten kan då 
se vilka mål som uppnåtts. Mål med hela rehabiliteringen är ett mål som exempelvis att börja 
arbeta 25 %. För att uppnå målet behöver flera mindre mål uppnås först. Målen för patientens 
funktionsnedsättningar visar mer specifika mål som ska uppnås genom träning av 
nedsättningarna.  Delmålen bidrar till att ge patienten en hanterlig bild över hur målet ska 
uppnås. Det visar även patienten vad som redan har uppnåtts, vilket upplevs som en motiverande 
faktor. Genom att klicka på ikonen till höger om den beskrivna funktionsnedsättningen visas 
diagnosen för respektive nedsättning. Om patienten vill komma i kontakt med den ansvariga 
vårdgivaren för varje mål finns kontaktuppgifter under ikonen placerad till höger om slutmålet. 
All information går att lyssna till om så önskas. ”Klockkalendern” visas för att patienten lätt ska 
kunna ha tillgång till dagens aktiviteter.  
Träningsprogrammet för varje delmål nås genom att klicka på respektive delmål. En ruta visas 
där patienten kan välja att utföra träningen genom att antingen läsa, lyssna eller titta på en video. 
Patienten kan i rutan också klicka sig vidare till sin träningshistorik.  
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I Mitt träningsprogram kan patienten hämta information om sitt träningsprogram och skatta hur 
träningen gick genom att antingen klicka i grön, gul och röd gubbe. Skattningen sparas då i Min 
träningshistorik. 
 
 

I Min träningshistorik kan patienten se sin egen och vårdens skattning av hur träningen går. 
Genom att klicka på ikonerna för vårdens skattning kan patienten även läsa dess kommentarer.  
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På sidan för Mina anteckningar har patienten möjlighet att klicka i hur det känns, titta på sin 
historik och kunna skriva eller prata in anteckningar.   

 
 
 

Min kalender kan visas vecko-, månads- eller årsvis. 
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Patienten kan själv skriva i sina kontaktuppgifter, ICE och sin berättelse på sidan om Uppgifter 
om mig. Där kan även vårdpersonal fylla i patientens medicinering och sjukdomshistoria.  
 
 

 
 
Under ikonen Information hittar patienten material om stroke, funktionsnedsättningar, 
hjälpmedel, läsa andra patienters berättelser och kontaktuppgifter till patientföreningar och 
sociala nätverk.  
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BILAGA 8 – COGNITIVE WALKTHROUGH 
Deltagare nr. 1 
 
Rehabilitering 
 

1. Logga in. Svar Problem Önskemål 
 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

D1: Ja, användaren 
förväntar sig utföra 
uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användren använder de 
fält som finns att skriva i. 

(Dock uppstår tekniska 
problem som inte har med 
användarens utförande att 
göra.) 

 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
knappen markerad med 
Logga in. 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, användaren kommer till 
en ny sida som välkomnar 
användaren.  

  

2. Hitta målen för 
rehabiliteringen. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Nej, användaren tar sig till 
sidan för rehabilitering 
men hittar inte målen.  

Användaren klickar sig 
vidare till Mina 
anteckningar. Börjar om 
från början. Klickar sig 
vidare till Uppgifter om 
mig. 

 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Nej, hittade inte målen.   

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

-   
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3. Hitta delmålet Gå 
upp för trappan och 
vilka delmål som är 
uppnådda. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
delmålet och vilka 
delmål som uppnåtts. 

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
informationen.  

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Nej, ingen återkoppling 
sker. 

  

4. Plocka fram 
träningsprogrammet. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
träningprogrammet. 

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
text och ikoner för att 
klicka sig fram till 
träningsprogrammet. 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, användaren kommer 
till sidan där 
träningsprogrammet 
visas. 
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5. Titta på 
träningshistoriken och 
läsa sjukgymnastens 
anteckningar. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
historiken och tillslut 
symbolen för vården där 
anteckningar kan läsas om.  

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstod till 
slut symbolen för vården. 

Dock kan det behövas 
tydligare beskrivningar av 
symbolerna i 
historikdiagramet. 

 

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, sjukgymnastens 
kommentarer visades i ett 
pop-up-fönster. 

Dock hade användaren 
svårt att klicka bort 
fönstret. 

 

6. Hitta diagnosen för 
funktionsnedsättningar. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Nej, användaren hittar inte 
information om diagnosen. 

Användaren klickar på 
sjukgymnastens skattning. 
Det var inte tydligt att den 
informationen ligger under 
min rehabilitering. 
Användaren klickar på 
kontaktuppgifter till 
ansvarig vårdgivare. 
Klickar sig vidare till 
Uppgifter om mig. 

(Kanske en beskrivning av 
vad som ingår i min 
rehabilitering etc.) 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

-   

Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

-   
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7. Hitta 
kontaktuppgifterna till 
ansvarig vårdgivare. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren upptäckte 
texten och symbolen för 
ansvarig vårdgivare.   

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstod 
texten och symbolen för 
ansvarig vårdgivare.   

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, användaren får upp en 
ruta med telefonnummer 
och mailuppgifter.  

  

 
Navigering 
 

8. Lägga till funktionen 
Kom ihåg lista på första 
sidan. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren upptäckte 
funktionen Inställningar 
och hittade var att klicka i 
för att lägga till 
funktionen. 

Användaren klickar sig 
först till Min kalender. 

Byta knappen Spara till 
Lägg till. 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstod 
informationen och ikonen. 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Nej, ingen direkt 
återkoppling fås. 

 Ruta som säger att nu är 
Kom ihåg listan tillagd. 
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Anteckningar 
 

9.Tala in anteckningar 
och klicka i hur det 
känns. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Nej, användaren hittar till 
Mina anteckningar, var 
man kan skriva i och var 
det ska klickas i hur man 
mår, men hittar inte 
intalningsfunktionen. 

Klickar först på 
Inställningarna.  
Användaren hittar inte 
ikonen för att spela in. 

 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, det användaren förstår 
informationen- 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Nej, ingen återkoppling 
fås. 

  

 
Information 
 

10. Läsa om hjälpmedel. Svar Problem Önskemål 
 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
ikonen för Hjälpmedel 
under Information. 

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
informationen och ikonen. 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, information om 
hjälpmedel kan läsas om. 
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11. Läsa om andra 
”strokeares” berättelser. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
ikonen för Andras 
berättelser under 
Information 

Användaren letar först 
under Patientföreningar & 
Sociala nätverk. 

Det kändes naturligt för 
användaren att Andras 
berättelser skulle ligga 
tillsammans med 
Patientföreningar & 
Sociala nätverk. 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
informationen och ikonen 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, andras berättelser kan 
läsas i ett nytt fönster. 

  

 
Påminnelser 

12. Lägga in en 
återkommande 
påminnelse.  

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Nej, användaren hittar 
Påminnelser och går 
vidare till Min kalender. 
Uppgiften går inte att 
utföra. 

Dock går den inte att 
klicka på så användaren 
går vidare till Min 
kalender och letar efter 
symbolen för sjukgymnast 
och medicin för att kunna 
lägga in i sin kalender.  

Vill kunna se en symbol 
och tiden först. 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

-   

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

-   
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13. Lägga in en 
påminnelse i Min 
kalender. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Se svar på nr. 12.   

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

-   

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

-   

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

-   

 
 
Uppgifter om mig 
 

14. Läsa om patientens 
sjukdomshistora.  

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittade sin 
sjukdomshistorik under 
Uppgifter om mig. 

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användare förstod var 
det kunde läsas om 
sjukdomshistoriken. 

Användaren trodde att det 
var patienten själv som 
skulle skriva i 
informationen i Uppgifter 
om mig.  

Vem ska fylla i vad och 
var? 

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Nej, ingen återkoppling 
fås. 
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Strokekortet 
 

15. Hitta Strokekortet  Svar Problem Önskemål 
 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Nej, användaren hittar inte 
var Strokekortet finns.  

Går till Information och 
klickar på Stroke. Går till 
Uppgifter om mig. 
Användaren går inte till 
första sidan och har inte 
upptäckt att den finns att 
navigera från. 

Vill visa att användaren 
har haft stroke och har 
talsvårigheter,  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Nej, hittar inte. Användaren hittar inte 
Första sidan.  

 

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

_   
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Deltagare nr. 2 
 
Rehabilitering 
 

1. Logga in. Svar Problem Önskemål 
 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren använder 
de fält som finns att skriva 
i. 

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
knappen markerad med 
Logga in. 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, användaren kommer till 
en ny sida som välkomnar 
användaren.  

  

2. Hitta målen för 
rehabiliteringen. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar till 
slut målen under Min 
rehabilitering.  

Användaren utgår ifrån att 
målen ligger under Min 
rehabilitering. Dock 
klickar användaren sig 
vidare till Mina 
anteckningar då det i 
uppgiftestexten står att 
målen är antecknade. 
Samma för användare nr 1. 

 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, tolkar hur målen är 
visualiserade och hur långt 
patienten har kommit med 
sin rehabilitering. 

  

Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Nej, ingen återkoppling 
fås. 
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3. Hitta delmålet Gå 
upp för trappan och 
vilka delmål som är 
uppnådda. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
delmålet och vilka 
delmål som uppnåtts. 

Ska informationen om 
delmålen vara klickbara 
eller ska infon vara 
synllig. 

Informationen om varje 
del mål ska vara klickbar. 
Delmål, träningsprogram, 
historik ska kunna tas del 
av. 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår var 
information om delmålen 
finns (genom att klicka 
på eller föra 
muspeckaren över 
ikonen) 

 ”Intressant att se de olika 
delmålen när jag klickar” 
–Det motiverar att 
fortsätta med 
rehabilitertingen. 

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, en ruta dyker upp där 
användaren kan läsa om 
sitt delmål. 

  

4. Plocka fram 
träningsprogrammet. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
träningprogrammet. 

Letar sig fram Förklarande text vad som 
finns under 
delmålsikonerna. 
På sidan för 
träningsprogrammet ha 
möjlighet att göra 
anteckningar, för att 
kunna gå tillbaka och 
titta på varför jag tyckte 
som jag tyckte. 
Användaren kommer inte 
ihåg annars. 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
text och ikoner för att 
klicka sig fram till 
träningsprogrammet. 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, användaren kommer 
till sidan där 
träningsprogrammet 
visas. 
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5. Titta på 
träningshistoriken och 
läsa sjukgymnastens 
anteckningar. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
ikonen för 
träningshistoriken. 

 Visualisering av slutmålet 
och skrivet vad det är. 
Då det går att göra 
anteckningar efter 
träningsprogrammet blir 
”gubbe”-ikonerna 
klickbara i 
träningshistoriken. 

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
ikonernas innebörd och 
hur de ska användas och 
tolkas. Utropstecknet 
visade användaren att det 
fanns information att läsa. 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, en ruta med 
sjukgymnastens 
kommentarer visas. 

  

6. Hitta diagnosen för 
funktionsnedsättningar. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren letade sig 
fram genom att undersöka 
vad samtliga ikoner 
betydde. 

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren fick upp en 
informationsruta som 
visade att ikonen innebar 
funktionsnedsättningens 
diagnos. 

  

Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, en ruta med diagnosen 
visas. 
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7. Hitta 
kontaktuppgifterna till 
ansvarig vårdgivare. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren upptäckte 
texten och symbolen för 
ansvarig vårdgivare både 
på första sidan och under 
Min rehabilitering. 

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstod 
texten och symbolen för 
ansvarig vårdgivare.   

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, användaren får upp en 
ruta med telefonnummer 
och mailuppgifter.  

  

 
Navigering 
 

8. Lägga till funktionen 
Kom ihåg lista på första 
sidan. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittade 
Inställningar. 

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstod att 
klicka i rutan höger om 
ikonen för Kom ihåg listan 
och klickade på spara. 

 Bra att kunna välja vad 
varje individ vill ha och 
har behov av då personer 
drabbade av stroke har 
svårt att ta in för mycket 
information. 

Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Nej, ingen direkt 
återkoppling fås. 

 Ruta som säger att nu är 
Kom ihåg listan tillagd. 
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Anteckningar 
 

9.Tala in anteckningar 
och klicka i hur det 
känns. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar Mina 
anteckningar, ikonerna för 
hur det känns och 
mikrofonen för att tala in.  

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

   

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Nej, ingen återkoppling 
fås. 

 Kanske återkoppling i 
form av någon information 
om att det som klickats i 
har sparats i historiken. 

 
Information 
 

10. Läsa om hjälpmedel. Svar Problem Önskemål 
 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
ikonen för Information och 
sedan Hjälpmedel.  

Användaren går dock 
tillbaka till första sidan då 
ett resonemang förs var 
kontaktuppgifter finns för 
att skaffa ett hjälpmedel. 

Beskrivande text för 
innehållet under varje 
ikon.   

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
informationen på ikonen.  

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, information om 
hjälpmedel kan läsas om. 

  

 
 



 72 

 
 
 

11. Läsa om andra 
”strokeares” berättelser. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
ikonen för Information och 
sedan Andras berättelser. 

  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användaren förstår 
informationen på ikonen. 

  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Ja, andras berättelser kan 
läsas i ett nytt fönster. 

  

 
Påminnelser 

12. Lägga in en 
återkommande 
påminnelse.  

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Uppgiften går inte att 
utföra. 

Då användaren såg en ikon 
kallad Påminnelser kändes 
det först rätt. Användaren 
tvekar sedan och undrar 
om man kanske gör det 
under Min kalender.  

Användaren skulle välja 
att lägga in påminnelser i 
kalendern då det där visas 
vilka andra aktiviteter som 
är inlagda. Om en 
påminnelse ska läggas in i  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

-  Påminnelser måste 
användaren i alla fall gå in 
och titta på andra 
aktiviteter i kalender. Det 
blir ett moment till.  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

-   
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13. Lägga in en 
påminnelse i Min 
kalender. 

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Se svar på nr. 12.   

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

- Tolkar kalenders färger 
som röd för det aktuella 
dagen, gult för helgen och 
grönt för resten av 
dagarna. 

Tydligare färgkoder. 
Färgerna kan visas uppe 
vid ”dag-rubriken”. 
Bra att ha olika färger för 
dagarna.  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

-   

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

-   

 
Uppgifter om mig 
 

14. Läsa om patientens 
sjukdomshistora.  

Svar Problem Önskemål 

 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittade sin 
sjukdomshistorik under 
Uppgifter om mig. 

 Fler än en ICE och 
utrymme för namn, 
relation och nummer.  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

Ja, användare förstod var 
det kunde läsas om 
sjukdomshistoriken. 

Vem fyller i uppgifterna? Ska vara tydligt vem som 
fyller i vad och sedan visa 
vem som har skrivit vilken 
anteckning.  Bocka i för att 
kunna få tillgång att skriva 
och göra ändringar. Då  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

Nej, ingen återkoppling 
fås. 

 öppnas rutan för att 
anteckna och det 
registreras vem som har 
skrivit.  
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15. Hitta Strokekortet  Svar Problem Önskemål 
 
Kommer användaren att 
försöka uppnå rätt effekt? 
 

Ja, användaren förväntar 
sig utföra uppgiften. 

  

 
Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 
 

Ja, användaren hittar 
Strokekortet. 

 Bra att kunna visa upp att 
jag har drabbats av en 
stroke jag behöver hjälp.  

 
Kommer användaren att 
associera rätt handling 
med önskat mål? 
 

  Användaren önskar att det 
ska stå att jag har fått en 
stroke och vilka problem 
användaren har. Att det 
exempelvis står att  

 
Om rätt handling utförs, 
får användaren 
återkoppling om detta? 
 

_  användaren har svårt att 
skriva, att jag har svårt att 
minnas och stå länge. 
Mycket kortfattat och 
tydligt. 
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BILAGA 9 – UTVÄRDERING INTERAKTIV PROTOTYP 

 FÖRSTA SIDAN OCH MIN REHABILITERING. 

Grönt = Uppfyller, Gult = Behöver förbättras, Rött = Uppfyller inte 
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BILAGA 10 – UTVÄRDERING INTERAKTIV PROTOTYP 
MINA ANTECKNINGAR, MIN KALENDER, UPPGIFTER OM MIG, MINA KONTAKTER OCH 
INFORMATION. 

 

Grönt = Uppfyller, Gult = Behöver förbättras, Rött = Uppfyller inte 
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