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Abstract 
This report is written in Swedish. 

 

There is a need in the healthcare sector for a more efficient way to assess the medication 

of patients with Parkinson’s disease. The need is to see if it is possible to remotely 

evaluate the patients with the use of an IT-system in order to make the evaluation process 

more efficient. 

 

The fact that Parkinson’s disease causes tremors makes traditional controls such as a 

mouse or keyboard unsuitable. Instead, a user interface based on multimodal interaction 

has been developed where the user interacts with the system through voice recognition 

and motion detection. 

 

This was done by using the Microsoft Kinect camera, which is a tool that allows richer 

and more meaningful multimodal interaction between human beings and computers. The 

interface design was based on established design principles, with focus on usability. But 

empirical studies were made as well, in order to gain a broader understanding of how an 

interface should be designed in order to be useful.  

 

The results show that the basic principles of a useful interface are very similar regardless 

of whether the interaction occurs through traditional manners or with newer methods 

such as voice and motion control. The key aspects are the same, and the system should be 

efficient, easy to learn, easy to understand and handle errors in a correct way. 

 

Based on theoretical and empirical studies a number of guidelines have been developed 

for designing useful multimodal interfaces. The theories have also been tested in a real 

life environment through a prototype that uses voice and motion control. 
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Sammanfattning 
Det finns ett behov inom vårdsektorn att på ett mera effektivt sätt kunna bedöma om 

patienter med Parkinsons sjukdom har rätt medicinering. Behovet ligger i att se om det är 

möjligt att med hjälp av ett IT-system kunna göra bedömningen på distans och på så sätt 

effektivisera processen. 

 

I och med att Parkinsonpatienter har symptom som t.ex. överrörlighet är inte traditionella 

lösningar med styrenheter såsom mus och tangentbord lämpliga. Istället har ett 

användargränssnitt baserat på multimodal interaktion utformats, där användaren 

interagerar med systemet genom röststyrning och rörelseigenkänning. 

 

Detta har gjorts med hjälp av Microsofts Kinect kamera, som är ett verktyg som 

möjliggör bredare och mer betydelsefull multimodal interaktion mellan människa och 

dator. Design av gränssnittet har gjorts efter etablerade designprinciper där användbarhet 

har legat i fokus. Även empiriska undersökningar har genomförts för att skapa en bredare 

förståelse för hur ett gränssnitt bör utformas för att bli användbart. 

 

Resultatet visar att grundprinciperna för ett användbart gränssnitt är väldigt lika oavsett 

om interaktionen sker på ett traditionellt sätt eller genom nyare teknik som t.ex. röst- och 

rörelsestyrning. Nyckelaspekter är att systemet ska vara effektivt, lätt att lära sig och 

förstå, samt att fel ska hanteras på ett korrekt sätt. 

 

Utifrån teorin och de empiriska undersökningarna har ett antal riktlinjer tagits fram för 

utformning av ett användbart multimodalt gränssnitt. Teorierna har även testats mot 

verkligheten genom en prototyp som använder sig av röst- och rörelsestyrning. 
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Figurförteckning 
 

Figur 1: Den hermeneutiska cirkeln som visar relationen mellan förförståelse, 

del, förståelse och helhet. Figuren är ritad av författarna till föreliggande studie. 
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Figur 2: Relationen mellan teori och empiri för de tre olika 

forskningsstrategierna. Figuren är tagen från Patel och Davidsson (2003). 
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Figur 3: Interaktionsdesign, informationsdesign och grafisk design som en 

helhet. Figuren är tagen från Sundström (2005). 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs forskningsområdet. Kapitlet börjar med en 

bakgrundsbeskrivning och problemformulering. Därefter presenteras studiens syfte och 

forskningsfrågor samt målgrupp, avgränsning och förväntat resultat. Slutligen 

sammanfattas de mest relevanta begreppen för studien i en begreppslista. 

 

1.1 Bakgrund 

Att använda IT som stöd inom vården kan medföra stora möjligheter till förbättring av 

vården, t.ex. utveckling av verksamheten, en stärkt patientsäkerhet samt förbättrad 

arbetsmiljö. År 2004 antog Sveriges läkarförbund ett policyprogram för IT, och trots att 

det har några år på nacken är det fortfarande aktuellt. Programmet innehåller ett antal 

grundteser gällande IT-system i vården som bör genomsyra verksamheten (Sveriges 

läkarförbund, 2011):  

 

 De ska underlätta och förbättra vård av patienter 

 De ska skydda patienters sekretess och integritet 

 De ska vara enklare, snabbare och säkrare än de system de ska ersätta 

 De ska kunna anpassa efter användarnas verksamhetsbehov 
 

Ett system ska vara lätt att lära sig och använda, och därför är begreppet användbarhet 

väldigt viktigt. I arbetet med att skapa ett användbart system har användarna en central 

roll. De är dessa som kommer att använda systemet, och bör därför också ha en naturlig 

plats i utvecklingsarbetet. Design av ett system bör ske utifrån användarnas synpunkter 

och krav, och därför är det av yttersta vikt att ta reda på vilka användarna är, vilket 

sammanhang de befinner sig i, och vilken kunskap och erfarenhet de har av att arbeta 

med datorer och liknande system. I utvecklingsarbetet är det även viktigt att se hur 

nuvarande processer fungerar, och vilka för- och nackdelar de för med sig (Ottersten & 

Berndtsson, 2002). 

 

Enligt många forskare kan IT som stöd bidra till mer effektiv och billigare vård för 

patienter som drabbas av stroke, diabetes och demens. Det finns ett uttalat behov av att 

finna modeller för hur vården kan bli mer effektiv, samtidigt som kostnaderna för vården 

minskar (Umeå universitet, 2011). 

 

Den tekniska utvecklingen medför allt fler möjligheter för interaktionen mellan människa 

och dator (MDI), och användning av t.ex. röststyrning och rörelser med kroppen har 

blivit allt vanligare. Hardenberg et al (2001) skriver att sådan teknik möjliggör bredare 

och mer betydelsefull multimodal interaktion mellan människa och dator. 

 

Människor använder i hög grad multimodalitet för att kommunicera med varandra. Det 

kan vara vid synkron kommunikation som t.ex. samtal ansikte mot ansikte, eller 

omväxlande i form av t.ex. både tal och gester. Kommunikation mellan människa och 

dator har traditionellt använt få kanaler, och användaren har kommunicerat med datorn 

genom en mus eller ett tangentbord och fått svar i form av text eller ikoner (Kungliga 

Tekniska högskolan, 2012). 
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Multimodal interaktion inom MDI innebär att göra naturliga och effektiva 

användargränssnitt med parallell och synergistisk användning av två eller flera in- eller 

utgångar. Genom att använda sig av flera interaktionsmöjligheter kan ett system göras 

mer effektivt, lättare att använda eller bådadera (Raisamo, 1999). 

 

Den stora utmaningen är att skapa ett användbart gränssnitt som på ett effektivt sätt 

använder sig av den tillgängliga tekniken. Teppei (2008) skriver exempelvis att tekniken 

för röststyrning finns, men att det är relativt få applikationer som använder sig av 

gränssnitt baserade på röststyrning i dagsläget eftersom att de har svårt att uppnå sin fulla 

potential genom t.ex. snabb inmatning och användbarhet. 

 

Nielsen et al (2004) skriver att tekniken för rörelser med kroppen finns, och att målet 

med användandet av handrörelser bör vara att effektivisera ett gränssnitt. Samtidigt 

betonas det att traditionell användning av t.ex. en mus kan vara att föredra i vissa fall. 

Samma etablerade designprinciper för ett användbart gränssnitt gäller emellertid även då 

interaktion sker med hjälp av t.ex. handen; effektivitet, hur enkelt ett system är att lära 

sig, hur väl det koms ihåg och felhantering. 

 

Ur Jakob Nielsens tio tumregler för design av användargränssnitt, utformar forskarna 

dessutom ett antal användbarhetsprinciper för gränssnitt där interaktion mellan människa 

och dator görs med hjälp av faktiska rörelser (Nielsen et al, 2004): 

 

 Lätt att utföra och komma ihåg 

 Intuitivt och logiskt 

 Enkel ordningsföljd och dialog 

 Möjlighet att känna igen otvetydighet 

 Ergonomiskt; inte fysiskt påfrestande vid frekvent användning 

 

1.2 Problemformulering 

Det finns ett behov inom vårdsektorn att på ett mera effektivt sätt kunna bedöma om 

patienter med Parkinsons sjukdom har rätt medicinering. Behovet ligger i att se om det är 

möjligt att med hjälp av ett IT-system kunna göra bedömningen på distans och på så sätt 

effektivisera processen. 

 

Det är svårt att bedöma om en patient med Parkinsons sjukdom är rätt medicinerad, men 

bedömningen är avgörande för patientens välbefinnande eftersom att för hög dos kan 

orsaka ofrivilliga rörelser och för låg dos kan orsaka kramper. Symptomen varierar 

mellan olika tider på dygnet, och det är därför svårt att få till rätt medicindos utan bättre 

stöd som underlättar bedömningen av dessa patienter (Popek & Sunvisson, 2011). 

 

I dagsläget måste Parkinsonpatienter göra olika tester hos en läkare och det är viktigt att 

visa rätt symptom under läkarbesöket. Med rätt IT-stöd skulle en del av dessa tester 

istället kunna göras hemifrån, där patienten känner sig mer avslappnad och kan göra 

testerna oftare. 
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Designat för att stödja dessa tester kan IT-stödet även hjälpa patienter att se framsteg i 

deras rörelseförmåga och öka motivationen. Vid Parkinsons sjukdom är det till stor hjälp 

att föra dagbok över hur symptomen varierar under dygnet, och genom att låta IT-stödet 

spara historiken av genomförda tester kan det bidra till en enklare bedömning av bästa 

möjliga symptomlindrande behandling (Popek & Sunvisson, 2011). 

 

Den största utmaningen är att designa ett gränssnitt som på ett enkelt och effektivt sätt 

möjliggör en bedömning av Parkinsonpatienter på distans. Designen måste baseras på 

etablerade designprinciper samtidigt som användning av systemet fungerar på ett smidigt 

sätt. Symptom som överrörlighet gör att traditionella lösningar med styrenheter som t.ex. 

mus och tangentbord inte är optimala, och därför bör designen grundas på alternativa 

möjligheter. 

 

Trots att grundprinciperna för god design och användbarhet är väldigt lika oavsett om det 

gäller traditionella lösningar eller inte, så är nya tekniker som t.ex. röst- och 

rörelsestyrning inte lika beprövade. Att använda en kamera som hjälpmedel är enligt 

läkare inga problem eftersom att dagens kameror har så pass bra upplösning att de kan 

visa även de minsta detaljerna. Därför blir det möjligt att med hjälp av en bra kamera 

kunna bestämma rätt medicindos, t.ex. genom att följa patienter medan de utför övningar 

direkt hemifrån (Odelfors, 2012). 

 

Ett problem med tillämpningen av IT-lösningar som använder sig av kameror och andra 

igenkänningsmetoder är att de tidigare varit dyra, men i och med att Microsoft i juni 

2011
1
 släppte en uppsättning utvecklingsverktyg för allmänheten har möjligheten att 

utveckla egna, billigare lösningar ökat markant. Dessa utvecklingsverktyg är anpassade 

för Microsofts Kinect kamera som är en styrenhet utvecklad för spelkonsolen XBox 360, 

och sedan i februari 2012
2
 även för Windows datorer. Kameran använder sig av en 

rörelsesensor, och har också flera mikrofoner som möjliggör röststyrning. Tillsammans 

erbjuder dessa egenskaper en möjlighet att förändra hur människor interagerar med 

datorer. 

 

I nuläget finns det inget färdigt och kostnadseffektivt IT-system som hjälper vårdgivare 

att bedöma Parkinsonpatienters rörelseförmåga på distans och bestämma en korrekt 

medicindos. Idén bakom ett sådant system är framtagen av Softronic, ett konsultbolag 

inom IT och management, och tillsammans med dem har vi valt att forska kring och 

upptäcka vilka möjligheter som finns med tekniken för röststyrning och 

rörelseigenkänning. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att designa ett användbart gränssnitt som använder sig av 

alternativa tekniker för att förenkla och förbättra kommunikationen mellan 

Parkinsonpatienter och ett IT-stöd som på ett effektivt sätt möjliggör rehabilitering av 

dessa patienter på distans. 

                                                 
1
 http://www.microsoft.com/presspass/press/2011/jun11/06-16MSKinectSDKPR.mspx, 2011 

2
 http://blogs.msdn.com/b/kinectforwindows/, 2012 

http://www.microsoft.com/presspass/press/2011/jun11/06-16MSKinectSDKPR.mspx
http://blogs.msdn.com/b/kinectforwindows/


 

- 4 - 

 

Fokus i designen kommer att ligga på framförallt användbarhet och handlingsbarhet. 

Gränssnittet ska stödja röststyrning och rörelseigenkänning och anpassas till de övningar 

som i dagsläget görs utan IT-stöd och på så sätt fungera som ett hjälpmedel för läkare vid 

bedömning av medicindosen för Parkinsonpatienter. 

 

Designen kommer att spegla hur ett IT-stöd kan se ut, men kommer inte att behandla 

bakomliggande logik och algoritmer för att bestämma medicindos. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån problemdiskussionen har ett par frågor tagits fram för att avgränsa forskningen 

och vägleda oss i det kommande arbetet: 

 

 Hur bör ett användargränssnitt, anpassat för multimodal interaktion, utformas för 

att på ett effektivt sätt möjliggöra rehabilitering av Parkinsonpatienter? 

o Vilka aspekter anser Parkinsonpatienter vara av vikt vid design av ett 

användbart gränssnitt? 

o Hur bör interaktion anpassas för Parkinsonpatienter? 

o Hur kan god användbarhet uppnås i ett gränssnitt utformat för 

Parkinsonpatienter? 

o Hur kan god handlingsbarhet uppnås i ett gränssnitt utformat för 

Parkinsonpatienter? 

o Vilka brukskvaliteter är viktiga vid design av ett gränssnitt för 

Parkinsonpatienter? 

o Vilka visuella aspekter är viktiga vid design av ett gränssnitt för 

Parkinsonpatienter? 
 

1.5 Avgränsning 

Avgränsning av studien innebär att vi framförallt har tagit avstånd från mer traditionella 

interaktionssätt och istället fokuserat på röststyrning och rörelseigenkänning. 

Anledningen är att vanliga symptom för Parkinsonpatienter gör att traditionella 

interaktionslösningar med styrenheter som t.ex. en mus inte är lämpliga. 

 

Vi har även avgränsat oss genom att endast använda Microsofts Kinect kamera som stöd 

för vårt gränssnitt. Det främsta argumentet för valet av kamera är priset, men även 

kvalitet och möjlighet till god röststyrning och rörelseigenkänning. Tekniska detaljer om 

hur kameran fungerar i detalj anses dock inte vara relevant för studiens syfte, och 

kommer därför inte att behandlas. 

 

1.6 Målgrupp 

Vår studie riktar sig främst mot intressenter inom vetenskapliga samfund, och då 

framförallt inom applikationsdesign och systemutveckling. Därför tror vi att både 

forskare och utvecklare kommer att kunna dra nytta av studien. 
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Studien är även inriktad mot vårdsektorn och patienter med Parkinsons sjukdom, och vi 

har för avsikt att implementera ett användbart gränssnitt i en prototyp som kan komma till 

nytta för såväl vårdgivare som Parkinsonpatienter. 

 

1.7 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet av vår uppsats är ett användbart gränssnitt, anpassat för 

multimodal interaktion, som kommer att fungera som ett hjälpmedel vid bedömning av 

Parkinsonpatienter på distans. Genom att utgå från de frågeställningar som har tagits fram 

anser vi att ett användbart gränssnitt kommer att kunna utformas, och att utvecklad 

kunskap och förståelse under studiens gång kommer att leda till en väl grundad och 

anpassad design. 

 

Samtliga delar av forskningsprocessen är alltså av vikt för den slutgiltiga prototypen, som 

kommer att bli ett resultat av alla de delar som berörs under studiens gång. En viktig 

aspekt för att uppnå ett bra resultat anser vi därför vara att använda sig av tillförlitliga och 

aktuella källor samt att noggrant planera och genomföra både intervjuer och tester. 

 

1.8 Begreppsdefinitioner 
Gränssnitt: En kontaktyta mellan en användare och ett system. Med hjälp av ett 

gränssnitt kan en användare kommunicera med systemet. 

 

Prototyp: En innovation av en idé för hur ett färdigt system kan se ut. En prototyp är 

alltså en enkel version av ett system som bara finns i ett eller fåtal exemplar. 

 

Artefakt: Ett system som avsiktligt har skapats eller producerats för ett visst ändamål. En 

artefakt ska vara nyttig och bidra till forskningsområdet med vetenskapliga bevis. 

 

Användare: En person som använder sig av ett visst system. 

 

Användbarhet: Ett kvalitetsattribut som mäter i vilken utsträckning ett system kan 

användas för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande 

sätt i ett givet användningssammanhang. 

 

Handlingsbarhet: Ett attribut som mäter ett systems förmåga att utföra handlingar och 

att därigenom underlätta och möjliggöra för en användare att utföra handlingar; genom 

systemet och utifrån systemet baserat på dess information. 

 

Brukskvaliteter: Olika egenskaper, attribut, som avser mäta kvalitet hos digitala 

artefakter.  

 

MDI: Ett forskningsområde som behandlar interaktion mellan människa och dator. 

 

Multimodal interaktion: En interaktionsform som gör det möjligt för en användare att 

interagera med ett visst system genom användning av flera olika verktyg. 
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Interaktionsdesign: Utformning av ett systems funktioner så att det fungerar väl i 

användning och ger önskade effekter. 

 

Informationsdesign: Utformning av ett gränssnitts innehåll så att det blir lätt att följa 

och förstå. 

 

Grafisk design: Utformning av ett gränssnitts innehåll så att det blir attraktivt och 

förmedlar rätt budskap. 

 

Parkinsons sjukdom: En kroniskt progressiv neurologisk sjukdom som medför ett 

tilltagande motoriskt och ibland även kognitivt handikapp. 

 

Microsoft Kinect: En kamera som läser av användarens position och rörelser. Kameran 

använder flera olika tekniker som t.ex. djupsensor och avancerade mikrofoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 7 - 

2 Metod 
I det här kapitlet presenteras inledningsvis kunskapskaraktärisering, vetenskapligt 

förhållningssätt och forskningsstrategi. Därefter beskrivs metoder för datainsamling, 

analys, utvärdering och presentation av studien. 

 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Kunskapskaraktärisering innebär att forskaren fastställer vilken typ av kunskap som ska 

utvecklas. Enligt Goldkuhl (2011) är det här en nödvändig process för att denne ska 

kunna fastställa strategin för utvecklingsarbetet. 

 

Den här studien har lett till förståelseinriktad kunskap över vilka aspekter som är viktiga 

att identifiera och ta hänsyn till vid utformning av ett användbart gränssnitt för 

multimodal interaktion. 

 

En del av studien har också behandlat prospektiv kunskap, och här har syftet varit att 

utifrån kända fakta och teorier skapa en innovativ prototyp (Goldkuhl, 2011). 

 

2.2 Vetenskapliga förhållningssätt 

Det förekommer flera olika förhållningssätt inom vetenskap och forskning, men de två 

mest centrala av dessa är positivism och hermeneutik. Positivismen har sina rötter i en 

naturvetenskaplig tradition och utgår från ett hypotetisk-deduktivt resonemang, vilket 

innebär att forskaren utifrån teori härleder hypoteser som sedan testas empiriskt med 

hjälp av vetenskapliga metoder. Andra viktiga kännetecken för positivistisk forskning är 

att ett problem alltid kan studeras genom att se till delarna, och att forskarens politiska, 

religiösa och känslomässiga läggning inte ska ha någon inverkan på forskningsresultatet 

(Patel & Davidsson, 2003). 

 

Hermeneutiken sägs ofta vara den raka motsatsen till positivismen, och kännetecknas av 

att forskaren pendlar mellan delar och helhetsbilden av ett problem för att skapa en så 

bred förståelse som möjligt. Vid hermeneutisk forskning är tolkning det mest centrala, 

och hermeneutiska forskare menar att det går att förstå människor och deras intentioner 

genom att tolka deras uttryck och handlingar. De tankar, intryck och känslor som 

forskaren har bör också ses som en tillgång, och inte ett hinder för att förstå 

forskningsobjektet. 

 

En annan viktig del av hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen, som 

visar att förförståelse och kunskap hos forskaren används för att förstå andra människors 

uttryck och handlingar. Med utgångspunkt från förförståelsen tolkas sammanhanget och 

ny förståelse skapas och utvecklas (Patel & Davidsson, 2003). 
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Figur 1: Den hermeneutiska cirkeln som visar relationen mellan förförståelse, del, 

förståelse och helhet. 

 

2.2.1 Valt förhållningssätt 

För den här studien använde vi oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Studiens syfte 

innebär att vi ville skapa en bättre förståelse för hur ett användbart gränssnitt bör 

utformas, och vilka aspekter som användarna anser vara av betydelse vid utformningen 

av ett användbart gränssnitt. 

 

För att svara på det här genomförde vi användartester tillsammans med 

Parkinsonpatienter för att ta reda på vad de tyckte om vår idé och design. Testerna 

grundades på vår egen förförståelse och kunskap, och gjordes för att skapa ny förståelse 

baserad på vår tolkning av användarnas tankar och idéer. 

 

2.3 Forskningsstrategier och metoder 

En forskningsstrategi kan ses som det tillvägagångssätt som används för att samla in 

relevant information för forskningen. Beroende på vilka forskningsfrågor som är i fokus, 

inkluderar den valda forskningsstrategin en plan över hur forskare kan erhålla 

information för ämnet på ett effektivt sätt och i ett definierat tidsintervall. När 

undersökningar utförs är det bra att känna till vilken forskningsstrategi som används för 

studien. 

 

Bryman och Bell (2011) beskriver två olika forskningsstrategier, deduktion och 

induktion. Om en studie utförs med ett deduktivt resonemang utgår forskaren från redan 

etablerade teorier. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt 

prövas i det aktuella fallet. Med ett induktivt resonemang startar studien direkt med den 

empiriska delen utan någon baserad teori. Med utgångspunkt från resultaten av den 

empiriska studien skapar forskaren sedan i sin tur grundade teorier. 
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Patel och Davidsson (2003) beskriver en tredje forskningsstrategi kallad abduktion. 

Denna forskningsstrategi kan förklaras som en kombination av deduktion och induktion, 

där forskaren utifrån ett enskilt fall formar ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. 

Författarna menar att abduktion är en process i flera steg, där forskaren skiftar mellan 

olika angreppssätt för att kunna utveckla en generell hypotes eller teori. 

 

 

 
 

Figur 2: Relationen mellan teori och empiri för de tre olika forskningsstrategierna (Patel 

& Davidsson, 2003). 

 

Bryman och Bell (2011) beskriver även två olika forskningsmetoder, kvalitativ respektive 

kvantitativ forskning. Vid kvalitativ forskning ligger fokus på att hitta djupare förståelse 

för ett problem, medan kvantitativ forskning strävar efter mätbara eller statistiska resultat. 

 

Tydliga skillnader märks av om vanliga datainsamlingsmetoder för de olika 

forskningsmetoderna jämförs. Kvantitativa metoder innehåller ofta insamling av en 

mängd data som sedan analyseras med hjälp av statistiska metoder. Kvalitativa metoder 

innebär att fokus ligger mer på att förstå ett problem, och vanligt förekommande metoder 

vid kvalitativ forskning är fallstudier och djupgående intervjuer. 

 

Vid både kvalitativ och kvantitativ forskning utgår forskaren från empiriska 

undersökningar, men vid kvantitativ forskning ligger fokus mer på data. En annan viktig 

skillnad är att kvantitativ forskning strävar efter att uppnå generella resultat. Vid 

kvalitativ forskning är målet istället att förstå ett beteende, värderingar eller synpunkter i 

ett gällande sammanhang (Bryman & Bell, 2011). 
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2.3.1 Vald forskningsstrategi 

I vår studie kommer vi att ha inslag av både induktion och deduktion. Studien är varken 

helt induktiv eller deduktiv, men kan inte heller ses som abduktiv då vi inte utgår från ett 

empiriskt fall och tar fram nya hypoteser som sedan testas mot verkligheten. Istället valde 

vi till en början att använda oss av ett deduktivt resonemang där etablerade teorier om 

berörda ämnen utforskades och information samlades in. På så sätt skapade vi en djupare 

förståelse och kunskap för det problem som undersöktes. 

 

Därefter använde vi oss av ett induktivt arbetssätt då vi genomförde en kvalitativ intervju 

med en läkare som bl.a. arbetar med kognitiv rehabilitering med hjälp av nya möjligheter 

inom IT. Denna intervju gjordes framförallt för att skapa en uppfattning om hur ett 

normalt läkarbesök med en Parkinsonpatient går till, och målet var att försöka ta reda på 

vilka typer av övningar som passar just vårt syfte, dvs. som patienter på egen hand kan 

göra hemifrån. 

 

Efter dessa inledande steg utformades en första version av vårt gränssnitt, baserat på den 

kunskap och de teorier som vi fått ta del av. Båda stegen var viktiga för designen då den 

teoretiska undersökningen hjälpte mycket vid utformningen av olika designmoment, och 

den empiriska var till stor hjälp för att förstå innehållet. 

 

I ett senare skede av studien genomförde vi användartester tillsammans med 

Parkinsonpatienter för att få respons på den prototyp vi hade designat. Frågorna som 

ställdes var av kvalitativ karaktär, och syftet var att utifrån patienternas synpunkter 

utvärdera och försöka förbättra vår design. Som ett sista steg ändrades även prototypen 

för att reflektera det vi hade fått ta del av under användartesterna. 

 

2.4 Urval och insamlingsmetod 

2.4.1 Teori 

Insamling av teori gjordes framförallt genom en litteraturstudie där vi tog del av och 

granskade tidigare dokumentation inom de ämnen som uppsatsen berör. De områden som 

hamnade i fokus var informatik och interaktionsdesign, och begrepp som användbarhet, 

handlingsbarhet och brukskvaliteter utforskades för att skapa en god grund för den 

empiriska undersökningen. Andra viktiga områden som undersöktes var IT i vården och 

Parkinsons sjukdom. 

 

All teori samlades in kritiskt från tillförlitliga och aktuella källor. Denna granskning 

baserades framförallt på relevans och tillförlit i informationen, men stor vikt lades även 

på när informationen blivit publicerad. 

 

En stor del av teorin hämtades från elektroniska dokument, och många relevanta 

vetenskapliga artiklarna hittades i ACM Digital Library som är en databas med mängder 

av information inom framförallt IT. Samtliga artiklar i ACM granskas noggrant innan de 

publiceras, och därför anser vi att tillförlitligheten i dessa artiklar ökar. Nyckelord som vi 

använde vid sökning i databasen var framförallt användbarhet, men också design, 

gränssnitt och multimodalitet. 
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För att hitta information om Parkinsons sjukdom vände vi oss i första hand till 

medicinska fakulteter på grund av deras nära koppling till forskning och utbildning. Men 

vi sökte även i tidsskrifter inom vård och hälsovetenskap, och använde oss av 1177.se 

som är en webbplats med information om hälsa och vård. 

 

2.4.2 Empiri 

Insamlingen av empiri gjordes i flera etapper. Först genomfördes en intervju tillsammans 

med vår kontakt på Softronic, där vi diskuterade behovet av ett IT-stöd för 

Parkinsonpatienter. Den inledande intervjun hade en låg grad av standardisering, och 

problemområdet diskuterades på en ganska allmän nivå. En låg standardiseringsgrad 

innebär att frågor formuleras under intervjun och ställs i den ordning som passar (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

Efter den första intervjun genomfördes en standardiserad intervju via e-post med en 

läkare. Detta gjordes för att skapa en mer stabil grund och förståelse för hur ett vanligt 

läkarbesök går till i verkligheten. En standardiserad intervju innebär att frågorna 

förbereds i förväg och ställs i samma ordning till samtliga respondenter (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

I ett senare skede av studien genomförde vi användartester på den prototyp som vi hade 

designat. Dessa tester gjordes hos Parkinsonförbundet i Göteborg tillsammans med tre 

stycken Parkinsonpatienter, och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

 

Syftet med testerna var att granska och förbättra vår design, och användartesterna hade en 

hög standardiseringsgrad. Under testerna använde vi oss av ostrukturerade observationer 

där vi dokumenterade kroppsspråk med hjälp av stödord. Den här typen av observation 

används i utforskande syfte, och innebär att forskaren försöker ta in så mycket 

information som möjligt i ett visst sammanhang (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Samtliga intervjuer var av kvalitativ karaktär och hade en låg grad av strukturering. 

Graden av strukturering bestämmer i vilken utsträckning intervjupersonerna är fria att 

svara på frågor utifrån sin egen inställning eller tidigare erfarenheter, och genom en låg 

grad av strukturering kan respondenterna utveckla sina svar (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Vid kvalitativ forskning ligger fokus på att förstå ett problem, och det som är av vikt är 

inte antalet personer som intervjuas eller testas utan att de är rätt personer. Nielsen (2000) 

menar att det bästa är att undersöka tre till fem personer vid användartester, och att det 

därefter blir svårt att hitta ny användbar information. 

 

Urvalet av Parkinsonpatienter gjordes slumpmässigt ur Parkinsonförbundets medlemmar, 

och det enda kriteriet var att personerna ifråga skulle vara diagnostiserade med 

Parkinsons sjukdom. Valet av läkare gjordes baserat på erfarenhet och kunskap i området, 

och det var viktigt att personen visste mycket om både Parkinson och IT. 
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2.5 Analysmetod 

Den metod som har valts för analys är en komparativ analysmetod där teori och empiri 

jämförs med varandra (Bryman & Bell, 2011). Vår teoretiska undersökning genomfördes 

för att skapa en grund för det fortsatta arbetet. Därefter genomfördes kvalitativa 

intervjuer för att förstå ett problem. Syftet med dessa intervjuer var att skapa en bredare 

förståelse för ett beteende, värderingar och synpunkter (Patel & Davidsson, 2003; 

Bryman & Bell, 2011) för hur ett användbart gränssnitt bör utformas för att på ett 

effektivt sätt möjliggöra rehabilitering av Parkinsonpatienter på distans. 

 

Den teoretiska grunden har baserats på befintlig teori och fungerat som en språngbräda 

för en reflektion kring det tänkta resultatet, och den empiriska studien hjälpte oss att få 

svar på frågor som utvecklades under den teoretiska undersökningen. 

 

2.6 Utvärderingsmetod 

Under hela studien har en hög grad av validitet och reliabilitet eftersträvats. Med hög 

validitet avser vi att den information och kunskap som tas fram är användbar och 

betydande för studien. Med hög reliabilitet menar vi att resultaten av studien ska vara 

tillförlitliga. 

 

Andra viktiga egenskaper för att uppnå en hög kvalité med studien är tydlighet och 

ärlighet. Tydlighet är viktigt för att andra ska kunna förstå och granska studien, och 

ärlighet är viktigt så att resultatet framställs på ett så korrekt sätt som möjligt. Ärlighet 

innebär också att samtliga personer som ingår i studien får veta dess syfte (Goldkuhl, 

2011). 

 

2.7 Presentationsmetod 

I den här uppsatsen har en klar och tydlig struktur eftersträvats där varje kapitel fyller en 

funktion och ansluts till en större helhet. Olika val i uppsatsen har motiverats och 

alternativa metoder för forskning beskrivits för att läsaren enkelt ska kunna relatera till 

och förstå upplägget. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i en diskussion där den slutgiltiga 

designen av gränssnittet presenteras och forskningsfrågorna besvaras. Resultatet kommer 

således att presenteras i textform. 
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3 Teori 
I den teoretiska delen presenterar vi tidigare forskning och relevanta ämnesområden. 

Dessa är IT i vården, Parkinsons sjukdom, Microsofts Kinect kamera och olika 

designprinciper. 

 

3.1 Tidigare forskning 

På Karolinska universitetssjukhuset testar forskare att ha en kamera hemma hos 

Parkinsonpatienter. Där kopplar läkare upp sig mot kameran för att göra en diagnos, och 

kollar på patienter när de utför olika övningar. Att ställa en diagnos på distans innebär att 

en läkare inte finns på plats. Läkare menar dock att de inte saknar möjligheten att känna 

på patienter eftersom att dagens kameror har så pass bra upplösning att de kan visa även 

de minsta detaljerna. Att utföra övningar i hemmet minskar även stressen hos patienter, 

vilket påverkar sjukdomen positivt eftersom att de kan bli både mer stela och överrörliga 

av stress. Dessutom så har patienter som tagit del av studien varit nöjda med att de fått 

snabbare behandling (Odelfors, 2012). 

 

En studie ledd av UCSF (University of California, San Francisco) School of Nursing och 

spelutvecklaren Red Hills Studio fann att fysisk terapi med hjälp av datorspel kan hjälpa 

Parkinsonpatienter att förbättra sin balans och gång samtidigt som de tycker att det är 

roligt och blir motiverade (Fernandez, 2011). 

 

PDMonitor är ett annat projekt där forskare utvecklat ett IT-stöd för Parkinsons sjukdom. 

Systemet läser av patienters rörelser genom ett antal markörer som sätts fast på patienten, 

och utifrån resultatet av dessa kan läkare och annan berättigad vårdpersonal granska och 

övervaka motoriken hos olika patienter. Systemet kan även användas för att övervaka 

icke-motoriska symptom med hjälp av olika formulär, och stödjer också delegering av 

uppgifter mellan olika vårdgivare (QBTech, 2011). 

 

System Magda är ett hjälpmedel som har tagits fram för att hjälpa Parkinsonpatienter 

minnas hur och när de mått bra eller mindre bra, och dokumentera detta så att det enkelt 

kan förmedlas till rätt vårdgivare. Systemet består av en handenhet som med hjälp av ett 

antal frågor dokumenterar patienters hälsa vid en viss tidpunkt, och kan även 

programmeras att påminna om olika aktiviteter eller medicinintag (Cunctus, 2011). 

 

Ett exempel på användning av röststyrning i hemmet är projektet HomeTalk, som 

behandlar situationer där användarna kan styra hushållsmaskiner med hjälp av rösten. En 

användare kan göra detta genom att prata med en handdator, klicka på skärmen eller helt 

enkelt genom att plocka upp telefonen. Projektet är ett bra exempel på hur det går att 

förbättra vardagen med hjälp av röststyrning (Community Research and Development 

Information Service, 2005). 

 

Mycket forskning har även gjorts kring Kinect tekniken och fokus har bl.a. legat på hur 

det är att programmera till Kinect (Jennebo & Ludvigsson, 2011), hur människa och dator 

interaktionen fungerar med Kinect (Huck, 2011), och hur styrning av robotar fungerar 

med hjälp av Kinect (Werber, 2011). 
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Kinect Abnormal Movement Assessment System (KAMAS) är ett projekt som är under 

utveckling och som använder sig av Kinect tekniken för att ge en enkel, billig och 

tillgänglig teknik för att mäta patienters rörelser och visa dessa grafiskt. Detta för att 

hjälpa vårdgivare vid bedömning av patienter med rörelsestörningar. KAMAS-projektet 

har dock varit passivt sedan i september 2011 (Becker et al, 2011). 

 

3.2 IT i vården 

Sveriges läkarförbund anser att användande av IT-system i vården kan medföra stora 

möjligheter till förbättring. Det kan t.ex. leda till en utveckling av verksamheten, en stärkt 

patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö. Detta följer dock inte med per automatik när 

ett nytt system introduceras, och erfarenheten har ofta varit den motsatta. 

 

Det krävs ett aktivt deltagande under samtliga processer vid införandet av ett nytt IT-

system; i allt från kravhantering, till utvärdering av systemet utifrån verksamhetens 

behov. Några aspekter som måste beaktas när ett IT-system utvecklas för vården är 

sekretess och integritet, samt tillgänglighet och säkerhet (Sveriges läkarförbund, 2011). 

 

Läkarförbundet har identifierat ett antal grundteser gällande IT-system i vården som bör 

genomsyra verksamheten. Dessa kan sammanfattas i att det nya systemet ska underlätta 

och förbättra vård av patienter, utan att ge avkall på sekretess eller integritet. Det ska 

även vara enklare, snabbare och säkrare än det system som ska ersättas, och kunna 

anpassas efter användarnas verksamhetsbehov. 

 

En annan viktig aspekt är att information ska dokumenteras på ett strukturerat och 

enhetligt sätt för att undvika informationsöverflöd. Detta är en förutsättning för att kunna 

samla in data för bearbetning av statistik, kvalitetsutveckling eller forskning på ett 

effektivt sätt. Sveriges läkarförbund anser att dessa grundteser är grundläggande för att 

IT-system ska kunna bidra till hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling 

(Sveriges läkarförbund, 2011). 

 

3.3 Parkinsons sjukdom 

De allra flesta som insjuknar i Parkinsons sjukdom gör det i 50–60-årsåldern, men även 

unga personer kan få sjukdomen. Ungefär 20,000 personer i landet lider av sjukdomen, 

och vanliga symptom är värk, stelhet och skakningar (Medicinska fakulteten, 2008). I ett 

sent skede av sjukdomsförloppet kan patienter få brister som har med tankeförmågan att 

göra och som påverkar det vardagliga livet. Det uppstår problem med minnet, som 

försämras ju längre förloppet lider (Popek & Sunvisson, 2011). Det pågår ständig 

forskning kring sjukdomen, men forskare har ännu inte lyckats hitta ett sätt för att bota 

Parkinsons sjukdom med hjälp av mediciner (Medicinska fakulteten, 2008). 

 

Med medicinering kan dock besvären lindras och det är viktigt att doseringen blir rätt 

efter hur personer med Parkinsons sjukdom mår vid olika tider på dygnet. Bedömning av 

medicindosen måste göras av en läkare, och det gäller då att patienten visar rätt symptom 

under läkarbesöket. Men det finns ingen garanti för detta, och patienten mår kanske bättre 

eller sämre än vanligt just då. 

 



 

- 15 - 

Medicindosen är väldigt viktig vid Parkinsons sjukdom eftersom att för hög dos kan 

orsaka symptom som ofrivilliga rörelser och för låg dos kan orsaka kramper. Men i och 

med att symptomen varierar mellan olika tider på dygnet är det ofta svårt att få till rätt 

medicindos (Popek & Sunvisson, 2011). 

 

3.4 Microsoft Kinect 

Microsofts Kinect kamera är en styrenhet utvecklad för spelkonsolen XBox 360, och 

sedan i februari 2012
3
 även för Windows datorer. Kameran använder sig av en sensor 

som läser av hela kroppen, och som kan användas för att registrera olika rörelser. Den har 

också flera mikrofoner som tillsammans möjliggör avancerad ljudigenkänning. 

 

Lanseringen av den nya uppsättningen utvecklingsverktyg (version 1.5) i maj 2012, 

öppnar upp näst intill oändliga möjligheter med kameran för röststyrning och 

rörelseigenkänning. Sensorn använder sig nu av fler punkter för att läsa av rörelser, vilket 

innebär att det blir enklare att läsa av olika delar av kroppen. Den nya versionen gör det 

även möjligt att läsa av människor som sitter, samt förenklar ljudigenkänning.
4
 

 

Kinect för Windows erbjuder en billig och effektiv möjlighet att förändra hur människor 

samverkar och interagerar med datorer och andra Windows-inbyggda enheter. Inte bara 

inom vården, men också i flera andra branscher som t.ex. utbildning, detaljhandel och 

transport. 

 

3.5 Design 

I den här delen av teorin behandlas olika designprinciper, och fokus kommer att ligga på 

framförallt användbarhet och handlingsbarhet. Dessa två begrepp har många likheter, 

men skiljer sig i att handlingsbarhet fokuserar mer på handlingar medan 

användbarhetsbegreppet i högre grad berör andra delar relaterade till hur användare 

upplever ett system (Nielsen, 2001). 

 

En viktig skillnad är alltså att användbarhet ser användaren som någon som interagerar 

med systemet, medan handlingsbarhet ser användaren som någon som utför handlingar, 

eller påverkas av handlingar, som utförs genom eller av systemet (Cronholm & Goldkuhl, 

2010). 

 

Den nära relationen mellan de olika typerna av design som behandlas här bör även 

betonas. Interaktionsdesign handlar kortfattat om att utforma ett systems funktioner så att 

de fungerar väl i användning och ger önskade effekter. Informationsdesign handlar om 

utformningen av innehållet i ett gränssnitt så att det blir enkelt att följa och förstå, och 

grafisk design handlar om att utforma ett gränssnitts innehåll så att det blir attraktivt och 

förmedlar rätt budskap. 

 

Dessa designprinciper bör ses som en helhet som fungerar tillsammans, och ett väl 

utformat grafiskt gränssnitt är ofta grunden till god interaktionsdesign (Sundström, 2005). 

                                                 
3
 http://blogs.msdn.com/b/kinectforwindows/, 2012 

4
 http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/new.aspx, 2012 

http://blogs.msdn.com/b/kinectforwindows/
http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/new.aspx
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Figur 3: Interaktionsdesign, informationsdesign och grafisk design som en helhet 

(Sundström, 2005). 

 

3.5.1 Användbarhet  

Begreppet användbarhet kan definieras på lite olika sätt, men en definition som det ofta 

refereras till i vetenskapliga sammanhang är den gjord av International Organization for 

Standardizations (ISO). I ISO 9241-11 definieras användbarhet på följande sätt: ”Den 

grad i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt 

mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 

sammanhang.” 

 

Den här definitionen kan delas upp i två delar, där fokus ligger på antingen användaren 

eller produkten. För användare är det av vikt att de ska vara tillfredsställda vid 

användning av produkten, och för produkten är det av vikt att vara ändamålsenlig och 

effektiv för att underlätta interaktion med användare. 

 

Dessa kriterier uppfylls genom att ta reda på vad som krävs för att en användare ska 

kunna uppnå det han eller hon behöver (ändamålsenlighet), vilka medel som är mest 

lämpade (effektivitet), samt vad användaren tycker om interaktionen med produkten 

(tillfredsställelse). 

 

Användbarhet är inte någon enkel, objektiv eller uppenbar produktegenskap. Det är något 

som uppstår i produktens användning, och ett begrepp som används för att betona detta är 

”quality-in-use” eller användningskvalité. Det innebär att fokus ligger på användning av 

produkten, och inte på själva produkten i sig (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

 

Nielsen (2001) har tagit fram ett antal riktlinjer för att definiera användbarhet, och även 

Brandt (2004) har definierat ett antal underegenskaper för användbarhet. Dessa delar upp 

begreppet i fem olika delar; stödja arbetet, förståbarhet, lärbarhet, genomförbarhet och 

dragningskraft. 
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Att systemet stödjer det arbete som utförs är förmodligen den viktigaste egenskapen, 

eftersom att det här i regel är grundorsaken till att systemet har utvecklats. En viktig 

aspekt är att underhålla systemet så att det följer utvecklingen i den omgivande miljön, 

och inte hamnar efter då verkligheten förändras (Brandt, 2004). 

 

Förståbarhet innebär att det ska vara lätt att förstå systemet. Det kan gälla strukturen eller 

logiken i systemet, men givetvis även design av gränssnittet så att det blir enkelt att följa 

och förstå. Hjälpfunktioner bör finnas tillgängliga, och i övrigt bör det finnas bra 

dokumentation, stödtext, bilder och ljud (Nielsen, 2001; Brandt, 2004). 

 

Lärbarhet innebär att systemet ska vara lätt att lära sig, och som stöd kan olika manualer 

eller dokumenterade typexempel användas. Om det är enkelt att sätta sig in i och använda 

systemet för en ny användare, kan det sägas vara lätt att lära. Problemet är att nybörjare 

ofta uppfattar ett system olika, och det kan vara svårt att utforma ett system som är lätt att 

lära för alla (Nielsen, 2001; Brandt, 2004). Men genom att använda ett konsistent och 

sammanhängande gränssnitt kan utvecklare och designers underlätta för samtliga.  

 

Genomförbarhet innebär att systemet ska vara lätt att använda, vilket betyder att de 

grundläggande funktionerna ska vara lätta att utföra. Användargränssnittet ska vara 

utformat så att användaren snabbt och effektivt kan utföra olika uppgifter, och en viktig 

del för att uppnå god genomförbarhet är bra felhantering (Nielsen, 2001; Brandt, 2004). 

 

För att systemet ska ha någon dragningskraft är det viktigt att det uppfyller kraven på 

funktionalitet och nytta. Genom att göra det enkelt för användare att t.ex. söka eller hitta i 

systemet, och dessutom utforma bra hjälpfunktioner och felhantering kan en positiv 

inställning till systemet uppnås hos användaren. Detta är viktigt så att inte användaren 

tappar lusten att lära sig eller använda systemet (Nielsen, 2001; Brandt, 2004). 

 

Nielsen et al (2004) skriver att samma grundprinciper för användbarhet gäller även då 

interaktion sker med hjälp av t.ex. handen. Systemet ska vara effektivt, lätt att lära sig 

och förstå samt hantera fel på ett bra sätt. En skillnad är att större vikt läggs på att 

systemet ska kunna känna igen otvetydighet. 

 

3.5.2 Handlingsbarhet 

Handlingsbarhet är ett begrepp som i grunden är väldigt likt användbarhetsbegreppet i 

och med att det är två perspektiv som behandlar design och funktionalitet i system. Den 

stora skillnaden mellan begreppen är att handlingsbarhet fokuserar på handlingar, och hur 

IT-system kan användas på bästa sätt för att uppnå verksamhetsmål (Cronholm & 

Goldkuhl, 2010). 

 

Cronholm och Goldkuhl (2010) definierar handlingsbarhet på följande sätt: ”Ett IT-

systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och att därigenom 

befrämja, möjliggöra och underlätta för användare att utföra handlingar både genom 

systemet och utifrån systemet baserat på dess information.” 
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Systemet ska alltså vara enkelt att använda, samtidigt som handlingsrepertoaren är tydlig 

och lätt att komma åt. Ett sätt att åstadkomma detta på är genom att använda sig av 

automatiska handlingar med fördefinierade regler (Cronholm & Goldkuhl, 2010). 

 

Cronholm och Goldkuhl (2010) har även tagit fram ett antal egenskaper som definierar 

ett handlingsbart IT-system, och vid en närmare titt är likheterna med egenskaperna för 

ett användbart system tydliga. Men fokus ligger inte lika mycket på hur användare 

upplever systemet, utan mer på handlingar genom systemet och utifrån systemet baserat 

på dess information. Ett handlingsbart IT-system är enligt författarna t.ex. när en 

användare: 

 

 Förstår vad systemet handlar om och vad som kan göras med systemet 

 Förstår konsekvenserna av föreslagna och utförda handlingar 

 Får ett bra stöd för handlande i verksamheten 

 Har entydig och klar förståelse för olika handlingsuttryck 

 Har överblick över olika handlingssteg i en process 

 

3.5.3 Funktionalitet för funktionshindrade 

Alla människor är unika med olika förmågor, färdigheter och förväntningar som kan 

påverka hur de kommunicerar med olika IT-system. Funktionshinder kan drabba 

människor vid sjukdom eller en olycka, men också redan vid födseln eller genom ålder 

(World Wide Web Consortium (W3C), 2012). 

 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid utformning av ett gränssnitt för användare 

med funktionshinder. Enligt W3C (2012) kan människors hälsotillstånd påverka deras 

koncentration, uthållighet eller fingerfärdighet och människor kan t.ex. uppleva trötthet, 

smärta eller andra symptom som kan påverka deras fysiska användning av en dator. 

 

Människor kan också utveckla åldersrelaterade funktionshinder som påverkar deras 

användning av tekniska hjälpmedel, graden av datakunskap eller användning av datorer 

och webben i allmänhet. Vissa människor upplever dessutom progressiva eller 

återkommande funktionsnedsättningar som påverkar deras användning av IT på olika sätt 

vid olika tidpunkter (W3C, 2012). 

 

Datateknik och webben gör det möjligt för människor med kognitiva eller neurologiska 

funktionshinder att interagera med innehåll och bearbeta information på ett anpassat och 

användbart sätt, och W3C har tagit fram ett antal riktlinjer för gränssnitt anpassade för 

personer med kognitiva eller neurologiska funktionshinder:  

 

 Tydligt strukturerat innehåll som underlättar överblick och navigering 

 Förutsägbar funktionalitet och övergripande beteende 

 Olika sätt för navigering, t.ex. genom både en meny och kortkommandon 

 Logisk tilldelning av namn för knappar och andra delar av innehållet 

 Enklare text som kompletteras med bilder och symboler  

 Alternativ för att dämpa blinkande, flimrande eller på annat sätt störande innehåll 



 

- 19 - 

3.5.4 Brukskvaliteter  

Brukskvaliteter är de egenskaper som kännetecknar användningen av ett system. 

Löwgren (2002) delar upp dessa i fem olika kategorier, och de mest relevanta för den här 

studien är de egenskaper som har med motivation och struktur att göra. Fokus ligger på 

framförallt nytta, effektivitet, elegans, funktionell minimalism och smidighet (från 

engelskans supple). 

  

Effektivitet innebär att användaren snabbt och enkelt ska kunna utföra de uppgifter som 

finns tillgängliga. Fel ska hanteras på ett bra sätt utan att distrahera användaren, och ofta 

innebär det att försöka automatisera felhanteringen i den mån det går. Effektivitet är 

viktigt främst för att användaren inte ska ha några bekymmer vid användandet av ett 

system, men också för att snabbt kunna lära sig hur det fungerar (Löwgren, 2002).  

 

Användare som har svårt att komma ihåg särskild funktionalitet i systemet behöver 

dessutom stödfunktioner som är lätta att använda och komma ihåg, och systemet måste 

hjälpa användaren att slutföra sina uppgifter (W3C, 2012). 

 

Smidighet är en kvalitet som diskuteras av Isbister och Höök (2009). Här beskrivs 

smidighet som enkelt och obehindrat utan någon stelhet. Begreppet tar hänsyn till ny 

teknik som t.ex. den bakom Microsofts Kinect kamera, och lägger grunden för ett sätt att 

inkludera de effekter som den nya tekniken för med sig. För vår del är 

smidighetsbegreppet viktigt eftersom att det fokuserar på social interaktion såsom 

kinetiskt engagemang. Ett smidigt gränssnitt möjliggör och underlättar sådan interaktion, 

och uppmärksammar även nya sätt att anpassa system på och ge feedback. 

 

Elegans står för enkelhet och kraftfullhet och går hand i hand med funktionell 

minimalism, som innebär att systemet endast ska ha lämpliga kärnfunktioner och inget 

mer (Löwgren, 2002). Det gäller att fokusera på de funktioner som är allra viktigast och 

lämna resten utanför. På så sätt slipper användaren tveksamheter, och 

användargränssnittet blir lättare att använda. 

 

Detta är särskilt viktigt för användare med funktionshinder. Systemet ska omfatta den 

minsta mängden av information eller funktion för att uppfylla ett syfte utan att 

överbelasta användarnas minne (W3C, 2012). 

 

Nytta innebär helt enkelt att systemet ska vara till nytta för någon uppgift, och det gäller 

att fundera över vad som krävs för att uppfylla det här kravet. Systemet måste med andra 

ord alltså tillhandahålla den information och de verktyg som användaren behöver för att 

lösa den aktuella uppgiften (Löwgren, 2002). 

 

3.5.5 Interaktionsdesign 

Löwgren och Stolterman (2007) skriver att genomtänkt interaktionsdesign kräver 

grundlig förståelse för designprocessen, den designade produkten och design som en del 

av ett större sammanhang. En genomtänkt design innebär kritiskt tänkande; att undersöka 

syfte, resultat och fördelar med att skapa design på olika sätt och med olika metoder, 

verktyg, riktlinjer och teorier. 
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Interaktionsdesign handlar i grunden om att utforma en produkts funktioner så att det 

fungerar väl i användning och ger önskade effekter, och författarnas definition av 

interaktionsdesign lyder på följande sätt: ”En process som ordnas inom begränsade 

resursramar för att skapa, forma och fastställa de bruksorienterade egenskaperna 

(strukturella, funktionella och estetiska) hos en digital artefakt för en eller flera 

uppdragsgivare.” 

 

Vidare menar Löwgren och Stolterman (2007) att en grundläggande egenskap hos en 

designer bör vara förmågan att ta design på allvar och se det som en viktig uppgift, och 

en erfaren designer bör ständigt sträva efter att skapa fascinerande, tillförlitliga och 

användbara digitala artefakter. 

 

För att uppnå god interaktionsdesign måste digitala artefakter bedömas i förhållande till 

rätt situation. Även om vissa aspekter av en digital artefakt kan vara oberoende av 

sammanhanget, så är de allra viktigaste egenskaperna alltid beroende av den omgivande 

miljön. Fokus bör ligga på att uppfylla användarnas behov, och en extremt snabb och 

effektiv artefakt eller prototyp är t.ex. inte ett exempel på god design om rätt användare 

inte kan förstå den (Löwgren & Stolterman, 2007). 

 

Multimodal interaktion 
Multimodal interaktion är ett sätt att göra naturliga och effektiva användargränssnitt med 

parallell och synergistisk användning av två eller flera in- eller utgångar. Fokus vid den 

här typen av interaktion ligger i att kombinera olika in- eller utgångskanaler för att göra 

en dator mer effektiv, lättare att använda eller bådadera (Raisamo, 1999). 

 

Människor använder i hög grad multimodalitet för att kommunicera med varandra. Det 

kan vara samtidigt som t.ex. vid samtal ansikte mot ansikte, eller omväxlande i form av 

t.ex. tal, skrift och gester. Kommunikation mellan människa och dator har emellertid 

traditionellt använt få kanaler, och användaren har gett kommandon med hjälp av en mus 

eller ett tangentbord och fått svar från datorn i form av text eller ikoner (Kungliga 

Tekniska högskolan, 2012). 

 

Den tekniska utvecklingen på senare tid har medfört allt fler möjligheter för interaktionen 

mellan människa och dator (MDI), och användning av t.ex. röststyrning och rörelser med 

kroppen har blivit allt vanligare. Hardenberg et al (2001) skriver att multimodalitet 

möjliggör bredare och mer betydelsefull interaktion mellan människa och dator, och 

användning av teknik som t.ex. röststyrning och rörelseigenkänning har blivit allt 

vanligare för att förenkla och förbättra kommunikationen mellan användare och system. 

  

Röststyrning 
Gränssnitt som är anpassade för röststyrning är svåra att använda i allmänna situationer 

där pratande människor runtomkring stör. Det är också olämpligt i situationer där det 

pratas om personliga eller privata saker, och det finns många aspekter som måste beaktas 

vid utformning av användargränssnitt för röststyrning (Tomas, 2004). 
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Vi har ofta en tendens att jämföra röststyrningssystem med människor. Tomas (2004) 

menar att vi bör vara medvetna om att en dator inte har samma förståelse som vi 

människor, och att det därför är svårare att förstå orden. För att undvika otvetydighet och 

andra komplikationer bör därför röstkommandon väljas med försiktighet. 

 

Naturlig interaktion med datorer har dock ofta nämnts som en primär fördel med 

röststyrning. Konceptet att kunna tala med en maskin på ett flytande och bekvämt sätt 

väcker ett stort intresse, men från en användares perspektiv är en helt naturlig 

kommunikation kanske inte det mest önskvärda alternativet (Tomko et al, 2005). 

 

Schneiderman (1980) antyder t.ex. att naturlig kommunikation kan vara för lång för 

erfarna användare som förväntar sig att systemet snabbt ska kunna ge dem den 

information de behöver. Det blir helt enkelt inte effektivt att använda vanliga meningar, 

och andra studier har visat att användare i regel ofta pratar med datorer på ett kort, 

koncist och uppgiftsspecifikt sätt (Baber, 1991). 

 

Tekniken för att skapa ett användbart röstgränssnitt finns, ändå är det relativt få 

applikationer som använder sig av gränssnitt baserade på röststyrning i dagsläget. En av 

de främsta orsakerna är att dessa gränssnitt inte kan nå den fulla potentialen genom t.ex. 

snabb inmatning och användbarhet (Teppei, 2008). Men ett användbart gränssnitt 

anpassat för röststyrning kan vara ett bra hjälpmedel, särskilt för människor med 

funktionshinder som behöver mer tid för att skriva och klicka eller är mer benägna att 

göra misstag (W3C, 2012). 

 

Rörelseigenkänning 
Nielsen et al (2004) skriver att målet med användandet av handrörelser bör vara att 

effektivisera ett gränssnitt, och att traditionell användning av t.ex. en mus kan vara att 

föredra i vissa fall. 

 

Samma etablerade designprinciper för ett användbart gränssnitt gäller emellertid även då 

interaktion sker med hjälp av t.ex. handen och effektivitet, lärbarhet, förståbarhet och 

felhantering hamnar även här i fokus. Nielsen et al (2004) nämner även att ett användbart 

rörelsegränssnitt bör vara intuitivt och logiskt, ha en enkel sekvens och dialog, och vara 

ergonomiskt. En annan viktig aspekt är att det ska kunna känna igen otvetydighet, och 

samma rörelse ska alltså inte kunna tolkas på olika sätt. 

 

Huck (2011) menar att interaktion genom rörelseigenkänning har potential, men också 

vissa nackdelar. Nackdelarna är framförallt relaterade till att vissa kommandon kan vara 

svåra att utföra eller rent av onödiga. Olika uppsättningar av kommandon bör därför 

jämföras med varandra för att hitta rätt rörelse för varje ändamål. 

Potentialen med rörelseigenkänning är relaterad till samverkan, enkelheten och 

möjligheten att göra gester användbara. Det är dock viktigt att identifiera i vilka 

sammanhang som det kan vara lämpligt att använda rörelser för att interagera med en 

dator, och det bör inte användas som ett substitut för traditionella inmatningsmetoder 

(Huck, 2011). 
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3.5.6 Informationsdesign och grafisk design 

Informationsdesign handlar om att utforma ett gränssnitts innehåll så att det blir lätt att 

följa och förstå, och begreppet är nära kopplat till grafisk design som kan förklaras på ett 

liknande sätt men där fokus ligger mer på att göra gränssnittet attraktivt för användarna. 

Dessa designprinciper har också en nära koppling till interaktionsdesign, och ett väl 

utformat grafiskt gränssnitt är ofta grunden till god interaktionsdesign (Sundström, 2005). 

 

Olika designaspekter som är av betydelse vid utformning av ett användbart gränssnitt är 

färger, typografi, bilder och layout. Nedan följer en beskrivning av dessa. 

 

Färger 
Färger kan användas för att understryka eller förstärka ett budskap, och olika färgkoder 

kan hjälpa användaren att förstå en bild. En svart cirkel på en karta kan t.ex. representera 

olja, och en gul kan visa var det finns guld. 

 

Färger har också många andra egenskaper och kan t.ex. användas för att uttrycka känslor 

eller fysiska egenskaper som värme och kyla. Olika individer uppfattar färg på olika sätt, 

och en persons erfarenheter och kultur kan spegla hur en färg tolkas. Ett exempel på detta 

är att människor ofta klär sig i svart på begravningar här i Europa, medan vit klädsel är 

normen för begravningar i Japan (Pettersson, 2004). 

 

En annan färgegenskap är att olika färger upplevs som olika rumsliga, och färger kan 

t.ex. användas för att skildra olika djup. En nackdel med detta är att en alltför realistisk 

färgsättning kan vara vilseledande, och det är ofta bättre att använda sig av naturliga 

grundfärger. En apelsin bör t.ex. vara orange, om syftet inte är att uttrycka sig 

konstnärligt som vid en målning. 

 

Bakgrundsfärgen är en annan aspekt som bör ligga i fokus vid färgsättning, och det gäller 

att vara försiktig så att inte färgen i bakgrunden stör övriga delar av ett gränssnitt. Olika 

färger påverkar varandra, och en mörk bakgrundsfärg kan t.ex. lyfta fram ett ljust motiv. 

Även färgblindhet är något som bör tas hänsyn till vid färgsättning, och det viktigaste att 

tänka på är att inte använda sig av grönröda kombinationer för viktig information då detta 

är det största problemet för färgblinda människor (Pettersson, 2004). Det är också viktigt 

att veta att färgblinda användare inte använder några särskilda hjälpmedel som 

underlättar, utan förlitar sig på en korrekt design som ger tillräcklig kontrast mellan olika 

delar (W3C, 2012). 

 

Typografi 
Typografins roll är att klä det verbala med en visuell form, och Hellmark (2004) 

beskriver begreppet på följande sätt: ”Typografi är den konst som med hjälp av bokstäver 

och andra tecken åskådliggör tankar och ord för ögat.”  

 

Dagens typografi är grundad på hundraåriga traditioner, och har utvecklats med 

människors behov och tekniska framsteg. Typografi är ett väldigt brett område, och 

hanterar utformningen av text i många olika former som t.ex. i tryck eller på en 

datorskärm (Hellmark, 2004). 
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Den främsta anledningen till varför typografi är viktigt, är för att kunna förmedla en texts 

budskap och innebörd på bästa möjliga sätt. Det mest grundläggande för att göra detta på 

är att välja saker som typsnitt, storlek, stilsort, spaltbredd, radavstånd, justering osv.  

 

Utöver dessa val tillkommer andra delar som t.ex. att välja rätt rubriker, underrubriker, 

bildtexter osv. Ett stort fokus bör även läggas på linjer, färger och andra grafiska element 

som kan komma till hands vid skapandet av god typografi (Hellmark, 2004). 

 

Bilder 
Bilder och symboler brukar vara det första ögonen lockas till på ett uppslag. Dessa har ett 

högt observationsvärde och utgör en dominant del av helhetsintrycket. Därför är det 

viktigt att planera var i layouten bilder bör placeras, och när de bör användas 

överhuvudtaget (Pettersson, 2004). 

 

En annan viktig aspekt vid bildplacering är att ta hänsyn till bildens innehåll och 

bildriktning. Bildens riktning styr hur användaren rör blicken, och det är viktigt att rätt 

bild sätts på rätt plats. Bilder som ligger sammansmält i texten kan t.ex. ge en livfull och 

dramatisk effekt, men risken är att helhetsintrycket blir rörigt om det inte används 

försiktigt (Pettersson, 2004). 

 

Är det inte tydligt varför en bild har använts eller vilken del den tillhör, är det vanligt att 

placera en bildtext i direkt anslutning till bilden. Bildtexter brukar oftast ligga direkt 

under bilden, men beroende på hur övrig design ser ut kan texten också placeras bredvid 

eller t.o.m. ovanför bilden för att ge en mer behaglig effekt (Pettersson, 2004). 

 

Layout 
En bra layout gör att användaren uppmärksammar och förstår budskapet, vilket 

egentligen är det allra viktigaste. Centrala aspekter att tänka på för att uppnå en bra layout 

är t.ex. att designa för rätt målgrupp, att ha rätt struktur, och att använda sig av luft och 

tomrum (Pettersson, 2004). 

 

Layout brukar definieras som arbetet med att placera ut text, bild och andra grafiska 

objekt på en bestämd yta. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid utformning av 

layouten, och dessa kan vara både praktiska och estetiska. En affisch bör t.ex. nästan 

alltid vara i ett stort format, medan en roman ska kunna hållas i handen. Oavsett vilket, är 

det viktigt att vid utformningen av ett gränssnitt använda sig av tomma ytor för att skapa 

en god överblick och ett lättförståeligt helhetsintryck (Pettersson, 2004). 

 

3.6 Sammanfattning av teori 

Teorikapitlet består av några huvudområden som är relaterade till den här studien. Dessa 

är IT i vården, Parkinsons sjukdom, Microsoft Kinect och olika designprinciper med 

fokus på framförallt MDI. Teorin tar även upp tidigare forskning kring Parkinsons 

sjukdom och IT, samt beskriver olika projekt som använder sig av Kinect tekniken. 
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Den teoretiska grunden har använts för att försöka besvara studiens huvudfråga. Att 

undersöka och utvärdera generella begrepp och krav för hur användbara gränssnitt bör 

utformas ledde till att en delmängd av frågan besvarades, och ökad förståelse och 

kunskap utvecklades kring aspekter som användbarhet, handlingsbarhet, brukskvaliteter 

och multimodala gränssnitt. 

 

Forskning kring Parkinsons sjukdom och möjligheterna med röststyrning och 

rörelseigenkänning gav en inblick i hur ett användbart gränssnitt, baserat på multimodal 

interaktion, bör utformas för Parkinsonpatienter. Följaktligen besvarades ännu en 

delmängd av huvudfrågan, men för att förstå frågan i sin helhet krävdes ett komplement 

från empirin. 

 

3.7 Argument för den empiriska studien 

Den teoretiska undersökningen användes som en språngbräda för en reflektion kring det 

tänkta resultatet och ledde till en prototyp. Enligt Bryman och Bell (2011) så måste idéer 

utsättas för tester innan de kan betraktas som kunskap. Genom intervjuer och tester är det 

möjligt att se om en teori stämmer eller inte, och kunskap kring ett problemområde kan 

vidareutvecklas. 

 

En empirisk studie behövdes således för att verifiera de teoretiska resultaten, samt för att 

bidra till ytterligare kunskap i form av användarnas värderingar och synpunkter. En 

bredare bas där teorier noggrant testas mot verkligheten gör också att resultatet av studien 

blir mer tillförlitligt. 
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4 Empiri 
I den empiriska delen presenterar vi den empiri som under uppsatsen har samlats in via 

intervjuer och användartester. Här presenteras hur genomförandet gick till, den första 

designen av prototypen, test av prototypen med användare, och därefter den slutgiltiga 

designen. 

 

4.1 Genomförande 

Den inledande intervjun var av semistrukturerad karaktär och gjordes med vår 

kontaktperson på Softronic. Intervjun genomfördes i en av deras möteslokaler och 

omgivningen var lugn och avslappnande. Under den första intervjun diskuterades behovet 

av ett IT-stöd för Parkinsonpatienter och lite kort vad det skulle kunna innehålla. 

 

Den andra intervjun var en strukturerad kvalitativ intervju via e-post med en läkare. 

Syftet med den här intervjun var att skapa förståelse för hur ett vanligt läkarbesök med en 

Parkinsonpatient går till i verkligheten. Frågorna var öppna eftersom att vi ville få ut så 

mycket som möjligt om det som togs upp, och skapa en god förståelse för hela 

besöksprocessen. 

 

I ett senare skede av studien genomförde vi även användartester på den prototyp som vi 

hade designat. Dessa tester gjordes hos Parkinsonförbundet i Göteborg tillsammans med 

tre stycken Parkinsonpatienter, och syftet med testerna var att granska och förbättra vår 

design. Vi ville veta vad användarna tyckte om gränssnittet och den nya tekniken med 

inslag av t.ex. röststyrning och rörelseigenkänning. Användartesterna hade en 

semistrukturerad karaktär, och ett antal frågor med fokus på framförallt användbarhet 

hade förberetts i förväg. 

 

Avslutningsvis så anpassade vi prototypen efter resultatet av användartesterna, och 

gränssnittet omformades för att reflektera de nödvändiga ändringarna som hade 

identifierats under användartesterna. 

 

4.2 Intervju - Softronic   

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management som har många kunder inom olika 

områden, bl.a. vården. De har god kännedom om vad som efterfrågas inom detta område, 

och vi fick ta del av den kunskapen. I deras lokaler träffade vi vår respondent och började 

diskutera lite allmänt kring problemområdet och några egenskaper för den tänkta 

designen. 

 

IT-stödet ska fungera som ett hjälpmedel som tillhandahåller aktuell samt historisk 

information om Parkinsonpatienters motorik.  Systemet ska motivera patienten genom att 

utföra olika övningar. En läkare ska sedan kunna ta del av testresultaten, och på så sätt 

kunna anpassa medicindosen för den patient som använder systemet. Användaren ska 

utföra fördefinierade övningar i sin hemmiljö vid vissa tidpunkter på dagen, och få 

resultatet av dessa övningar. Därefter ska han eller hon kunna se sina tidigare resultat, 

och resultat som avviker mycket från tidigare ska uppmärksammas. 
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De delar som ska sparas är inspelningar av användarna när de utför övningarna, samt 

resultatet i form av en skala (0-4). Resultaten grundas på avvikande rörelser hos 

patienten, och baseras på mätvärden från Kinect kameran. 

 

4.3 Intervju - Mednet (läkare) 

Den här intervjun genomfördes tillsammans med en respondent som bl.a. arbetar med 

kognitiv rehabilitering med hjälp av nya möjligheter inom IT. Läkaren har mycket 

erfarenhet och kunskap om Parkinson, och syftet med intervjun var att ta reda på mer om 

hur ett läkarbesök med en Parkinsonpatient går till idag och vad läkaren har för 

uppfattning om ett system som skulle kunna underlätta bedömningen av 

Parkinsonpatienter. Nedan följer en sammanfattning av svaren från intervjufrågorna. 

 

I dagsläget är det kritiskt att få träffa en specialist på Parkinsons sjukdom, som främst 

består av neurologer. Det finns inte tillräckligt med neurologer i Sverige, så var tjugonde 

Parkinsonpatient är istället hänvisad till att träffa en allmän läkare. Detta ökar risken för 

en felaktig diagnos, vilket ger upphov till felaktig medicinering och fördröjd 

handläggning med ökad risk för ett ogynnsamt förlopp. Den diagnostiska säkerheten vid 

Parkinsons sjukdom är väsentligt högre för en specialist jämfört med en allmänpraktiker.  

 

När en patient kommer till läkaren med sina symptom, så har det tidigare ofta varit en 

ganska lång process där patienten misstänkt att allting inte står rätt till. Diagnosen ställs 

utifrån sjukdomshistoria, och patienten berättar för läkaren vilka symtomen är och hur de 

har förändrats över tid. Det görs även en neurologisk undersökning eftersom att det inte 

går att upptäcka sjukdomen genom blodprover eller röntgen. 

 

Under besöket diskuteras det hur sjukdomen har upplevts den senaste tiden, och det är i 

dagsläget enbart patientens egen uppfattning om sjukdomen tillsammans med 

sjukdomstillståndet vid läkarbesöket som kan bedömas. Patienten klagar oftast över att 

läkarbesöken tar mycket kort tid (max 30 minuter), och läkaren undersöker 

rörelseförmågan samt utför en kortare testning av hjärnans funktion om så behövs.   

 

I dag använder många kliniker levodopa-testet som hjälp i diagnostiken av Parkinsons 

sjukdom. Utvärdering av svaret från levodopa-testen, liksom utvärdering av insatt 

läkemedel, sker oftast med hjälp av olika kliniska skalor såsom Unified Parkinson’s 

Disease Rating Scale (UPDRS). UPDRS är en skala som hjälper läkare vid bedömning av 

Parkinsonpatienter. Den består av fyra olika delar, och mäter såväl motoriska som icke-

motoriska symptom vid Parkinsons sjukdom. 

 

Skalor som UPDRS har låg upplösning, är semi-kvantitativa, icke-linjära och subjektiva. 

Patienten kan även remitteras till slutenvård när diagnosen inte är helt säker, eller om det 

kan behövas ytterligare bedömningar av neuropsykolog, sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

Det kan också vara för att pröva ut en speciell behandling, som t.ex. injektionspenna eller 

infusionspump. 
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All typ av motion för att underhålla kroppens rörlighet, smidighet och kondition behövs 

för att patienten lättare ska klara av det dagliga livet med tanke på medicineringen. Det är 

dessutom viktigt att minska stress och oro, något som ofta kan förvärra symtomen. 

 

Ett annat stort problem vid Parkinsons sjukdom är balansproblematik som inte bara 

påverkar balansreaktionerna, utan även stabilitet vid gång, bearbetning av sensorisk 

information och viljemässiga rörelser.  För att träna upp balans så måste träningen 

innehålla utmaningar för balanssystemet och vara såväl progressiv som specifik för att ge 

effekt. Det finns dock inget universellt träningskoncept. 

 

Motion är ett viktigt alternativ och komplement till den farmakologiska behandlingen. 

Forskning visar att fysisk träning kan ha effekt på plasticiteten i hjärnan, och kan även 

skydda hjärnan mot degeneration hos personer med neurologiska sjukdomar. 

 

Att patienter utför övningar på distans för att underlätta bedömningen av medicindosen, 

är enligt respondenten inga problem. Det är inte svårare än en ”live” bedömning. I 

dagsläget finns det mycket bra kameror med vidvinkel osv. och dessutom kan 

bedömningen spelas in vilket ger möjligheten att ännu noggrannare studera patienten. 

Respondenten säger att det möjligtvis kan vara lite ovant att göra på detta sätt, men också 

att träning ger färdighet. Nyckeln till att utföra övningar i hemmiljö är motivation, och 

om patienten inte har motivationen så följer många inte det hemträningsprogram som 

läkaren föreskriver. 

 

Vidare tar respondenten upp ett antal nyttoeffekter med att utföra olika övningar i sin 

hemmiljö. För den enskilde patienten blir det kortare väntetider, vilket sparar tid som 

istället kan användas till annat. Det blir även en ökad säkerhet och trygghet. I den mån 

professionen avstår från sin makt, ger det dessutom ökad patientmakt och skapar en 

balans mellan två jämbördiga parter. För sjukvårdens organisationer anser respondenten 

att det minskar tidsspill och kostnader. Det blir även en ökad effektivitet och ett bättre 

arbetsklimat med nöjdare medarbetare och patienter. Nyttoeffekter på en samhällsnivå är 

att det framförallt blir en minskad kostnad för sjukvården, minskad ledtid och nöjdare 

medborgare. 

 

Slutligen menar respondenten att ett system som möjliggör bedömning av 

Parkinsonpatienter på distans kan ha flera möjligheter. I och med att var tjugonde 

Parkinsonpatient är hänvisad till en allmän läkare, skulle ett alternativ bli att en specialist 

ställer in medicinen som sedan kan följas upp av en allmän läkare. 

 

Behandlingen vid Parkinsons sjukdom måste anpassas individuellt eftersom att 

sjukdomen kan ha olika symtomkombinationer och olika förlopp, och eftersom att 

reaktionen på olika läkemedel varierar. Det betyder att samma läkemedel inte alltid kan 

användas till alla patienter eller i hela sjukdomsförloppet. Generellt kan dock sägas att det 

är viktigt att inte ändra mängden av läkemedel alltför plötsligt, eftersom att det ökar 

risken för biverkningar. 

 



 

- 28 - 

Efter fem till tio år har hälften av patienterna kommit in i en så kallad komplikationsfas. 

Vissa tillbringar mer än hälften av dagen med svåra symtom där rörelseförmågan är 

nästan helt borta. Tillståndet svänger snabbt och ofta mellan nedsatt rörlighet, normal 

rörlighet och överrörlighet. Detta kan kallas för ”on-off-fenomen”, och kan liknas vid en 

strömbrytare som slås av och på. Går det att tänja på dessa gränser, säg till 10-15 år, 

genom användningen av ett expert system vore det enligt respondenten mycket bra. 

 

4.4 Prototyp - Version 1.0 

Den första prototypen grundas framförallt på teori, men innehållet är mestadels framtaget 

från de inledande intervjuerna där vi fick ta del av det behov som fanns inom vården idag 

och hur ett typiskt läkarbesök med en Parkinsonpatient går till. 

 

Vi har utgått från att den typiska användaren är en person med Parkinsons sjukdom. 

Symptom för sjukdomen är t.ex. värk, stelhet och skakningar och därför är användningen 

av traditionella interaktionssätt såsom mus och tangentbord inte är lämpliga. 

 

För att förbättra upplevelsen och göra interaktionen mera användbar använde vi oss av 

röststyrning och rörelser med kroppen. Det här gjordes med hjälp av Kinect kameran, och 

prototypen styrs alltså av multimodal interaktion i form av röststyrning och 

rörelseigenkänning. Det går att använda sig av röstkommandon för samtliga funktioner i 

systemet, och det går även att styra och välja huvudfunktioner med hjälp av ena handen. 

 

Gränssnittet är utformat så att det ska vara lätt att använda och lära sig. Strukturen är 

väldigt enkel, och endast de allra viktigaste funktionerna finns med. Antal steg i 

processen är få, och dialogen är väldigt enkel. Språket är svenska, och de ord som 

används för att styra funktionerna i systemet är vardagliga och alltså bekanta för 

användarna. 

 

Gränssnittet använder sig av informativ text, för att förklara de olika delarna i processen 

och de funktionerna som finns tillgängliga. Även bilder och symboler används för att 

underlätta för användarna. Färgerna är neutrala för att inte störa alltför mycket, och 

samma färgtema och grund används för samtliga delar för att skapa en god överblick och 

sammanhängande helhet. 

 

Felhantering hanteras genom att automatisera så många funktioner som möjligt, och stöd 

finns för användaren i form av text då ett val uppstår. Det finns även en möjlighet att vid 

starten få information om hur systemet fungerar, och hur de olika testerna utförs. Nedan 

beskrivs de olika delarna av prototypen. 
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Meny 

 
 

1. Menyfönstret är det första användaren ser när systemet startar upp. Det har en 

enkel struktur som är lätt att förstå. Samtidigt ska utseendet kännas igen, och 

därför valdes vanliga knappar trots att interaktionen sker med rösten. 

 

2. Grupperade knappar för de grundläggande funktionerna i systemet. Dessa är 

grupperade för att visa att de hör ihop och representerar olika huvudfunktioner. 

Utseendet och färgerna valdes efter kontrast, och det allra viktigaste var att det 

skulle vara enkelt att se de olika knapparna och deras rubriker. 

 

Test 
 

 
 

1. 2. 

1. 

2. 

4. 

 

3. 

  

5. 
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1. Färgsättningen på testfönstret är enkel och följer samma tema som menyn. En 

mörk bakgrund har använts för att lyfta fram de ljusa delarna där övningar och 

navigeringspilar visas. Tomrum har medvetet använts mellan objekten för att 

tydliggöra och fånga användarens fokus vid olika tillfällen, och för att skapa en 

balans i layouten som gör den enkel att förstå och lätt att följa. 

 

2. Här kan användaren se vilka övningar som ska utföras. En avklarad övning visas 

med en grön markering inuti, och en aktiv övningsvideo visas med hjälp av en blå 

inramning. Färger har använts för att förstärka och förtydliga, och användaren kan 

enkelt se vilken övningar som har gjorts och som ska göras. En kort titel används 

också för att förklara vilken övning det är. 

 

3. Pilarna indikerar att användaren kan bläddra fram och tillbaka för att se vilka 

övningar som är kvar, och vilka som redan har gjorts. Detta för att användaren ska 

känna igen sig, och trots att pilarna kan styras med hjälp av rösten indikerar 

knapparna att det är någonting som går att göra. 

 

4. Den övre rutan till vänster visar var övningsvideon kommer att spelas upp. Så stor 

yta som möjligt har använts för detta i och med att det är en vital del av testet. 

Användaren måste enkelt kunna se övningen för att sedan utföra den på ett så 

korrekt sätt som möjligt. Längst ner visas även vilken övning som är aktiv, och 

det totala antalet övningar som ska göras. Denna detalj är med för att ge 

användaren en god överblick över testprocessen. 

 

5. Den övre rutan till höger visar det kameran ser, och här kommer användaren alltså 

att se sig själv när övningarna utförs. Av samma anledning som innan används 

även här en så stor yta som möjligt. FPS (bilder per sekund) visar var användaren 

kommer att kunna se hur snabbt kameran läser av omgivningen. Denna detalj är 

med mestadels för att användaren ska kunna se om kameran fungerar som vanligt.   
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Information 
 

 
 

 

1. Även informationsfönstret följer samma färgtema som övriga delar av 

gränssnittet, och i det här fönstret har också en mörk bakgrund använts för att 

lyfta fram de ljusa delarna. Tomrum har dessutom även här använts för att skapa 

en tydlig och balanserad layout. Olika delar har även grupperats efter relevans för 

att göra det enkelt för användaren att följa flödet. 

 

2. Personlig information om användaren. Här visas vilken användare som har utfört 

testet, och viktig information för personen ifråga. Det är även möjligt att lägga till 

en profilbild. Den personliga informationen finns med för att bekräfta för 

användaren vem testet avser och att uppgifterna är korrekta. 

 

3. Här syns det senaste testresultatet. Alla övningar bedöms efter en 0-4 skala, och 

varje övning kopplas alltså till ett värde mellan 0 och 4. På den högra sidan syns 

summan av alla övningar som har utförts, och skiljer sig inte denna alltför mycket 

från tidigare resultat blir den grön. I annat fall blir den röd. 

 

4. Här visas tidigare resultat så att användaren kan följa sin utveckling och se 

eventuella ändringar. Avvikande resultat markeras även här med rött för att tydligt 

visa för användaren var resultaten har varierat. Tidigare resultat är viktigt för att 

användaren ska kunna återkoppla till det som har gjorts, och det är en bidragande 

faktor till ökad motivation hos användaren. 

 

 

 

 

2. 

3. 

5. 

4. 

1. 
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5. Är ett resultat avvikande har användaren möjlighet att anmäla detta till en läkare. 

Detta görs genom att använda sig av röstkommandon eller med hjälp av rörelser 

med handen. Det här är en viktig funktion som gör att användaren upplever 

kontroll över sina handlingar, och för att avvikande resultat snabbt ska kunna 

rapporteras. 

 

4.5 Användartest - Parkinsonförbundet 

Vi började testet med en PowerPoint presentation som visade de olika delarna av 

gränssnittet (meny, test och information). Samtliga delar gicks igenom noggrant och 

förklarades för att ge respondenterna en uppfattning om hur prototypen fungerade. 

 

Efter den inledande presentationen visades själva prototypen. Tillsammans med 

respondenterna gick vi igenom samtliga huvudfunktioner för testet med hjälp av 

röststyrning. Därefter visade vi kort hur interaktionen fungerar med hjälp av rörelser med 

handen, och hur det går att navigera även på det här sättet. 

 

Under genomgången pågick också en diskussion med respondenterna, och efteråt ställdes 

ett antal förberedda frågor om framförallt användbarheten och olika designmoment. Vi 

dokumenterade även respondenternas kroppsspråk med hjälp av observationer. 

 

4.5.1 Respondent 1 

Respondenten är en man i övre medelåldern som blev diagnostiserad med Parkinsons 

sjukdom redan 1988. På senare tid har han tappat intresset för datorer, och han har 

överlåtit ansvaret för det som har med datorer att göra till sin fru, t.ex. betalning av 

räkningar. Hans datorvana bedömdes vara låg. 

 

Respondenten var osäker på hur lätt det var att använda sig av systemet, men han tyckte 

att det såg lätt ut även om han aldrig testade själv. I och med att respondenten på senare 

år har blivit sämre på det tekniska, verkade han inte heller vara helt bekväm med 

systemet. Han tyckte dock att idén var vettig och att det skulle kunna tillföra mycket 

nytta. Han nämnde också att han skulle kunna tänka sig att använda systemet hemifrån 

efter en mer genomgående introduktion, men att han skulle känna sig säkrare om det 

fanns en sköterska med. 

 

Överlag så tyckte respondenten att gränssnittet var väl utformat. Han fick intrycket av att 

rubrikerna var tydliga och att texten var lättförståelig. Han förstod navigeringen i 

systemet och tyckte att det var bra och överskådligt. Han tyckte även att färgerna var lätta 

att se och att grupperingarna var bra och passande. Det enda negativa var att han inte såg 

titeln på övningsvideorna eftersom att de var för små. 

 

4.5.2 Respondent 2 

Den andra respondenten är en kvinna i övre medelåldern som blev diagnostiserad med 

Parkinsons sjukdom 2004. Hon använder sig av datorer i vardagen, framförallt för att 

skicka e-post och betala räkningar. Hennes datorvana bedömdes vara god. 
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Respondenten ansåg att det var lätt att använda sig av systemet, och det var något som 

hon skulle kunna tänka sig att använda hemifrån. När vi frågade henne vad hon skulle 

tycka om att systemet själv bestämde medicindosen, sa hon att hon personligen känner 

sig själv tillräckligt bra för att veta om den bestämda dosen är fel eller inte. 

 

På huvudmenyn menar respondenten att det skulle vara bättre om knappen för 

information låg först. Hon är van vid att alltid få information före det att någonting 

faktiskt görs, och tillsammans bollade vi även fram idén att ha en funktion där 

användaren själv kan välja att informationen automatiskt visas när systemet startar.  

 

Vidare nämnde respondenten att en bra funktion vore att användaren fick någon form av 

direkt feedback efter det att ett avvikande resultat har anmälts. Hon har erfarenhet av 

långa väntetider, och tror att någon form av direkt återkoppling skulle vara bra. 

 

Angående de olika designmomenten i övrigt så var respondenten positiv. Hon tyckte att 

kontrasterna var bra och tydliga, vilket gjorde att det blev överskådligt och var enkelt att 

navigera mellan de olika delarna. Hon tyckte även att färgerna och grupperingarna var 

bra. Även den andra respondenten ansåg att titeln på övningsvideorna var för liten, samt 

att rubriken för knappen ”Kontakta oss” var missledande. 

 

Respondenten anser att de flesta Parkinsonpatienterna är motiverade när det gäller att 

testa nya saker, särskilt om det är något som hjälper dem i vardagen. Hon berättar att de 

själva ofta utför gymnastik i sina lokaler och att de är väl medvetna om hur motion 

hjälper dem att må bättre. Hon tycker att det är spännande med den nya tekniken som 

använder sig av röst- och rörelseigenkänning, och att idén bakom prototypen kommer att 

kunna tillföra mycket nytta för såväl Parkinsonpatienter som läkare.  

 

4.5.3 Respondent 3 

Den tredje respondenten är också i övre medelåldern, och hon blev diagnostiserad med 

Parkinsons sjukdom 2009. Hon är van vid att använda sig av datorer i vardagen, och 

hennes datorvana bedömdes vara god.  

 

Respondenten tyckte att det såg lätt ut att använda systemet, och det var något som hon 

helt klart skulle kunna tänka sig att använda hemifrån. Hon tappade dock motivationen 

något då ett röstkommando blev igenkänt fel och systemet gick tillbaka till huvudmenyn. 

Hon nämnde även att det kanske skulle vara bra att ha någon vid sig, inte så mycket för 

att hjälpa till med övningarna, utan mer för att komma ihåg hur systemet fungerade. Hon 

berättar att det blir svårare att komma ihåg saker och ting ju längre sjukdomsförloppet 

hunnit.  

 

Om systemet på egen hand genererade den beskrivna medicindosen skulle hon vara lite 

skeptisk, men i och med att fel dos inte är livshotande skulle hon ändå kunna tänka sig 

det. Då skulle hon dock vilja ha någon form av läkare som övervakar medicineringen och 

som kan se om något har gått snett. 
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Respondenten tyckte att den nya tekniken var användbar, och att det var bra att det 

öppnade upp nya möjligheter. Om det var möjligt för Parkinsonpatienter att utföra olika 

övningar hemifrån skulle de slippa ta sig till en läkare varje gång. Detta skulle inte bara 

hjälpa patienter, utan också läkare då de hinner med fler patienter. 

 

Hon påpekar också att det är jättebra att systemet sparar historik från tidigare tester 

eftersom att hon själv lätt glömmer saker. Hon tyckte även att det var lätt att förstå 

informationsfönstret i övrigt och att allt var bra och tydligt uppdelat. 

 

Respondenten tyckte även att färgtemat var bra, men poängterade att det kan vara svårt 

för en färgblind att se skillnaden mellan rött och grönt under summa och tidigare resultat. 

Därför borde avvikande resultat kanske markeras ytterligare. 

 

Hon tyckte också att rubriken ”Kontakta oss” var missledande, och att titeln på 

övningsvideorna var för liten. Hon håller även med om att informationsknappen bör ligga 

först i menyn. Annars tyckte hon att de olika delarna var lätta att förstå, och att 

navigeringen var enkel och lätt att följa.  

 

Respondenten sa även att Parkinsonpatienter brukar vara motiverade att ta till sig nya 

saker. Hon menade dock att det är svårt att ge ordentlig feedback på ett system som hon 

inte har använt sig så mycket av. Hon trodde dock att systemet skulle kunna tillföra 

mycket nytta och öka bekvämligheten för de som använder sig av det. Därför är det också 

viktigt att de rätta resurserna finns så att alla kan få tillgång till den här typen av system. 

 

4.6 Prototyp - Version 2.0 

Den andra prototypen reflekterar de ändringar som vi valde att göra efter 

användartesterna. Dessa sammanfattas stegvis nedan. 
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Meny 

 
 

 

1. Den här övre delen finns på samtliga fönster och visar röstinformation för 

användaren. Den visar en initieringsfas i början, och därefter att systemet är redo 

att börja användas. När någon säger ett kommando visar informationen vilket ord 

som är igenkänt, och hur bra ordet har känts igen. Användaren förstår på så sätt 

om kommandot har gått igenom eller inte. Röstkommandon har även begränsats 

till specifika fönster så att onödiga fel inte uppstår. 

 

2. Knappen ”Information” har flyttats så att den ligger överst. 

 

3. Knappen ”Kontakta oss” har ändrats till ”Kontakta läkare”. 

 

4. En funktion har lagts till för att justera vinkeln för kameran. På så sätt kan 

användaren anpassa kameran så att den läser av olika nivåer. 

 

5. Ytterligare en funktion har lagts till så att användaren kan välja att få upp 

informationen direkt när systemet startar. Vid den första starten är funktionen på, 

och information visas. 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

5. 
  

4. 
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Test 
 

 

 
 

 

1. All text i testfönstret har förstorats. Även färgerna och övrig design har anpassats 

något för att ge ett bättre helhetsintryck. 

 

2. Titeln för övningsvideorna har gjorts både större och tjockare. Även färgen på 

ramen runt den aktiva övningen har ändrats av estetiska skäl. En annan ändring är 

att första och sista övningsvideon nu är halv om det finns fler videor på någon av 

sidorna. Detta har gjorts för att ännu tydligare visa att det går att bläddra vidare. 

 

3. Knapparna för att bläddra mellan övningsvideorna har ändrats då de gamla inte 

passade lika bra med den nya designen. 

 

4. Den övre rutan till vänster visar nu information för användaren redan från början. 

På så sätt förenklas interaktionen, och användaren vet hela tiden vilka 

röstkommandon som kan användas.  

 

5. Bakgrundsfärgen på rutorna för video och kamera har ändrats för att öka 

kontrasten även innan de aktiveras. 

 

4. 

1. 

2. 3. 

 

  

5. 
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Information 
 

 
 

 

1. Alla avvikande resultat markeras nu även med en röd ram för att även färgblinda 

enkelt ska kunna skilja mellan normala och avvikande resultat. En röd ram 

markerar även summan om den skulle vara avvikande. 

 

2. Knappen ”Kontakta läkare” har ändrats till ”Anmäl resultat”. 

 

4.7 Sammanfattning av empiri 

Empirikapitlet sammanfattar de empiriska undersökningarna som har gjorts, och hur de 

har påverkat design av prototypen. Fokus har legat på att besvara den delfråga som berör 

Parkinsonpatienters egna värderingar och synpunkter, och genom användartester och 

intervjuer har olika aspekter av betydelse vid utformning av ett användbart gränssnitt 

tagits fram och utvärderats. 

 

Genom att besvara ytterligare en delfråga har empirin även förbättrat förståelsen för 

studiens huvudfråga. Följaktligen har även de empiriska undersökningarna bidragit till att 

ett antal riktlinjer har kunnat tas fram för hur ett användargränssnitt, baserat på 

multimodal interaktion, bör vara utformat för att på ett effektivt sätt möjliggöra 

rehabilitering av Parkinsonpatienter. 

 

 

 

 

 

2. 
1. 
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5 Analys och resultat 
I det här kapitlet presenteras den komparativa analysen och empirin kopplas till den 

teoretiska undersökningen. Avslutningsvis sammanfattas resultatet i form av ett antal 

riktlinjer för design av ett användbart gränssnitt för Parkinsonpatienter. 

 

5.1 Analys 
Vilka aspekter anser Parkinsonpatienter vara av vikt vid design av ett användbart 

gränssnitt? 
I utvecklingsarbetet är det viktigt att se hur nuvarande processer fungerar, och vilka för- 

och nackdelar de för med sig (Ottersten & Berndtsson, 2002). Utifrån intervjun med en 

läkare framkom det att diagnos av Parkinsonpatienter i dagsläget görs utifrån 

sjukdomshistoria och patienternas egna beskrivningar av olika symptom och hur de har 

förändrats över tid. Det är alltså enbart patienternas uppfattning och sjukdomstillståndet 

vid läkarbesöket som kan bedömas (4.3). 

 

Under intervjun med Softronic framkom det att användarna ska kunna se historik från 

tidigare tester för att kunna följa sin utveckling (4.2). I användartesterna bekräftades 

nyttan av det här genom att samtliga respondenter tyckte att funktionen var väldigt 

hjälpsam (4.5). En av respondenterna nämnde även att det blir svårare att komma ihåg 

saker ju längre sjukdomsförloppet hunnit, och att en funktion som denna därför bör finnas 

tillgänglig (4.5.3). 

 

Användarna blir motiverade om systemet hjälper dem med deras sjukdom, och det 

märktes att deras fokus låg mycket på hur resultatet från övningarna hjälpte sjukdomen 

(4.5). Om användarna kan dra nytta från de övningar som systemet tillhandahåller och 

har de verktyg som behövs för att utföra dessa så är nyttan uppnådd (Löwgren, 2002). 

 

Förutom nytta är det viktigt att återkoppling och felhantering finns, och att dessa 

automatiseras i den mån det går för att hjälpa användarna (Nielsen, 2001; Brandt, 2004). 

Under användartesterna framkom det att återkoppling i synnerhet var viktigt för 

respondenterna eftersom att de är vana vid att göra övningarna hos en vårdgivare utan 

något IT-stöd. Därför tycker de att kontakten med vårdgivaren är viktig även vid 

rehabilitering på distans (4.5.1 - 4.5.3). 

 

Hur bör interaktion anpassas för Parkinsonpatienter? 

Parkinsonpatienter har ofta symptom som överrörlighet (Popek & Sunvisson, 2011), 

vilket gör att styrenheter som t.ex. mus och tangentbord inte är optimala för interaktion 

med en dator. 

 

Den tekniska utvecklingen har lett till att det har blivit allt vanligare med tekniker som 

t.ex. röststyrning och rörelseigenkänning för att förenkla och förbättra kommunikationen 

med datorer (Hardenberg et al, 2001). Design av ett gränssnitt för Parkinsonpatienter bör 

således baseras på andra mindre traditionella alternativ såsom röst- och rörelsestyrning 

eftersom att användarna har lättare för dessa. 
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Under användartesterna och våra egna tester framkom det att systemet i enstaka fall 

reagerade på ord från en vanlig konversation, vilket medförde att funktioner ibland 

startade även när ingen använde sig av det. Vi märkte också att röstkommandon kunde 

aktiveras även om ett fönster inte var aktivt, och att det påverkade motivationen hos en av 

respondenterna negativt (4.5.3). 

 

Dessa incidenter bekräftade att gränssnitt som är anpassade för röststyrning är svåra att 

använda i allmänna situationer där människor runtomkring stör (Tomas, 2004). Vid 

användning av röstkommandon är det därför viktigt att vara medveten om att en dator 

inte har samma förståelse som vi människor, och att det därför blir svårare för den att 

förstå orden. För att undvika otvetydighet och andra komplikationer bör därför 

röstkommandon väljas med försiktighet (Tomas, 2004). 

 

Vid utformning av ett röstgränssnitt bör ett antal regler följas. Dessa är baserade på 

teorier kring multimodala gränssnitt (Nielsen et al, 2004), och våra egna användartester. 

Röstkommandon bör vara tydliga så att otvetydighet undviks. De bör även vara enkla att 

utföra och komma ihåg, samt ha bestämda regler för när de kan utföras. Dessa regler 

säkerställer en god kvalité på röststyrningen, och gör att onödiga komplikationer undviks. 

 

Hur kan god användbarhet uppnås i ett gränssnitt utformat för Parkinsonpatienter? 

För att uppnå en god design är det av stor vikt att ta reda på vilka användarna är, vilket 

sammanhang de befinner sig i och vilken kunskap och erfarenhet de har av att arbeta med 

datorer och liknande system (Ottersten & Berndtsson, 2002). Tillsammans med 

etablerade designprinciper skapar dessa kriterier en god grund för ett användbart 

gränssnitt (Löwgren & Stolterman, 2007). 

 

Användbarhet är dock ingen enkel observerbar produktegenskap, utan något som uppstår 

i produktens användning. Därför bör fokus ligga på användning av produkten och inte på 

själva produkten i sig (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

 

För att uppnå god användbarhet bör lämpliga medel användas. I det här fallet innebär det 

framförallt att det bör finnas en möjlighet för användarna att interagera med systemet 

med hjälp av rösten eftersom att språket är relativt opåverkat hos Parkinsonpatienter. 

Andra viktiga aspekter för att uppnå god användbarhet är att uppfylla de kriterier som 

användarna har för ändamålsenlighet och tillfredsställelse. 

 

För Parkinsonpatienter är det viktigt att systemet är enkelt och effektivt. Det är också 

viktigt att systemet visar historik (4.2) så att användarna kan följa sin utveckling och att 

systemet möjliggör återkoppling för att användarna ska känna sig trygga även då 

rehabilitering sker på distans (4.5.1 - 4.5.3). Genom att uppfylla dessa kriterier blir 

systemet ändamålsenligt. 

 

Tillfredsställelsen uppnås genom att systemet tillför någon nytta. För Parkinsonpatienter 

innebär det att det hjälper dem med deras sjukdom (4.5). En bidragande faktor till ett 

användbart system är att användarna upplever att nyttan är uppnådd och att systemet 

möjliggör rehabilitering på distans. 
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Under användartesterna bekräftades användbarheten genom att samtliga respondenter 

upplevde systemet som ändamålsenligt och tillfredsställande. De ansåg även att systemet 

var enkelt att använda, och två av tre respondenter (4.5.2 - 4.5.3) kunde tänka sig att 

använda systemet på egen hand hemifrån. Den tredje respondenten (4.5.1) ansåg att 

systemet verkade lätt att använda, men att det skulle kännas säkrare om det fanns en 

sköterska med då systemet användes. 

 

Samtliga respondenter ansåg även att gränssnittet överlag var lätt att förstå, och att de 

olika stegen och strukturen var logisk och lätt att följa vilket bekräftade att en enkel 

design bör eftersträvas i allmänhet för att uppnå god användbarhet för Parkinsonpatienter. 

 

Hur kan god handlingsbarhet uppnås i ett gränssnitt utformat för Parkinsonpatienter? 

Handlingsbarhet är ett begrepp som i grunden är väldigt likt användbarhetsbegreppet. En 

viktig skillnad är emellertid att användbarhet ser användaren som någon som interagerar 

med systemet, medan handlingsbarhet ser användaren som någon som utför handlingar, 

eller påverkas av handlingar, som utförs genom eller av systemet (Cronholm & Goldkuhl, 

2010). 

 

För att uppnå god handlingsbarhet är det viktigt att handlingsrepertoaren är tydlig och lätt 

att komma åt. Detta är en väldigt viktig aspekt vid design för Parkinsonpatienter, och 

olika hjälpfunktioner bör finnas tillgängliga där det behövs. En annan aspekt att ta hänsyn 

till är att också ha någon form av pappersdokumentation då användarna inte har så bra 

datorvana (Brandt, 2004). 

 

För att underlätta utförandet av handlingar för användarna bör dessa automatiseras med 

fördefinierade regler i den mån det går (Cronholm & Goldkuhl, 2010). På så sätt hamnar 

felhantering och andra funktioner i bakgrunden och risken att de blir ett störningsmoment 

försvinner. 

 

Vikten av en tydlig handlingsrepertoar bekräftades under användartesterna, och två av tre 

respondenter tyckte att information om hur systemet fungerade och de olika övningarna 

var vitala (4.5.2 - 4.5.3). Dessa respondenter ansåg även att det är viktigt att information 

finns tillgänglig där det behövs så att det är tydligt vad som kan göras och vilka 

konsekvenser det får. 

 

Vilka brukskvaliteter är viktiga vid design av ett gränssnitt för Parkinsonpatienter? 

Brukskvaliteter är de egenskaper som kännetecknar användning av ett system, och fokus i 

den här studien har legat på nytta, effektivitet, elegans, funktionell minimalism och 

smidighet. Vid design är det viktigt att ta hänsyn till vilka förutsättningar användarna har 

och enligt W3C (2012) kan människors hälsotillstånd t.ex. påverka deras koncentration, 

uthållighet eller fingerfärdighet. 

 

Ett vanligt symptom för Parkinsons sjukdom är att minnet försämras (Popek & 

Sunvisson, 2011), och därför bör designen omfatta den minsta mängden av information 

eller funktion för att uppfylla ett syfte utan att överbelasta användarnas minne. 
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Stödfunktioner bör även finnas tillgängliga för att öka effektiviteten och hjälpa 

användarna att utföra sina uppgifter på ett snabbt och enkelt sätt utan någon form av 

distraktion eller förvirring (W3C, 2012; Nielsen, 2001; Brandt, 2004). 

 

Av de användartester som genomfördes tillsammans med Parkinsonpatienter framgår det 

att användarna är i övre medelåldern och ligger på en grundnivå när det gäller datorvana. 

De har tidigare inte heller använt ett liknande IT-stöd för rehabilitering (4.5). Detta 

bekräftar att ett stort fokus vid utformning av ett användbart gränssnitt bör läggas på 

enkelhet. Endast kärnfunktioner bör finnas tillgängliga och dessa måste fungera på en 

grundläggande nivå. Även i övrigt bör en enkel design eftersträvas för att underlätta 

navigering och undvika tveksamheter (Löwgren, 2002). 

 

Vår forskning har även bekräftat att effektivitet är en nyckelaspekt. Användarna vill inte 

vänta eller ge sig på svåra uppgifter. Effektiv navigering med få steg gör att användarna 

kan utföra de uppgifter som finns tillgängliga på ett snabbt och enkelt sätt (Löwgren, 

2002). Vikten av nytta bekräftades även under användartesterna, och det var tydligt att 

användarna motiverades av att systemet hjälpte dem med deras sjukdom (4.5). 

 

Smidighetsbegreppet (Isbister & Höök, 2009) visades vara en mer övergripande aspekt 

som var svår att bekräfta. Istället användes begreppet som en bakomliggande tanke för 

vår design som bekräftade vikten av att anpassa ett gränssnitt till det interaktionssätt som 

används. 

 

Vilka visuella aspekter är viktiga vid design av ett gränssnitt för Parkinsonpatienter? 

Det finns en nära relation mellan interaktionsdesign, grafisk design och 

informationsdesign. Interaktionsdesign handlar om att utforma ett systems funktioner så 

att användaren enkelt kan uppnå sitt mål genom användning av systemet. Grafisk design 

och informationsdesign handlar mer om den visuella upplevelsen och att göra systemet 

attraktivt och lätt att förstå. Dessa designprinciper bör ses som en helhet som fungerar 

bäst tillsammans, och ett väl utformat grafiskt gränssnitt är ofta grunden till god 

interaktionsdesign (Sundström, 2005). 

 

Den visuella designen är det första användaren ser och det är viktigt att gränssnittet har 

rätt stil och gör det möjligt för användaren att uppnå sitt mål genom att underlätta 

interaktionen. Designaspekter som är av betydelse för den visuella upplevelsen är färger, 

typografi, bilder och layout (Sundström, 2005). 

 

Under användartesterna bekräftades betydelsen av samtliga visuella aspekter. Layouten 

visades vara viktig för att respondenterna enkelt skulle kunna förstå gränssnittet. Genom 

att designa för rätt målgrupp och anpassa layouten för Parkinsonpatienter blev det lättare 

för respondenterna att känna igen sig och lära sig hur systemet fungerade (4.5). 

 

Under testerna framkom det även att andra grafiska detaljer som t.ex. färger och typografi 

är viktiga då några detaljer i gränssnittet var svåra att uppfatta (4.5.1 - 4.5.3). Färger kan 

användas för att understryka eller förstärka ett budskap, och olika färgkoder kan hjälpa 

användarna att förstå ett sammanhang (Pettersson, 2004). 
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Även vikten av typografi bekräftades då respondenterna hade svårt att se titeln på 

övningsvideorna, och ett användbart gränssnitt bör utforma text och rubriker så att de är 

informativa och lätta att se (Hellmark, 2004). 

 

5.2 Resultatsammanfattning 
Vilka aspekter anser Parkinsonpatienter vara av vikt vid design av ett användbart 

gränssnitt? 

Historik – Att visa tidigare resultat är viktigt för att användarna ska kunna följa sin 

utveckling och minimera risken för att sjukdomshistoriken glöms bort. 

 

Återkoppling – Att få respons är viktigt för att användarna ska känna sig trygga med 

systemet. 

 

Hur bör interaktion anpassas för Parkinsonpatienter? 

Röststyrning och rörelseigenkänning – Sättet att interagera på bör anpassas till 

användarna, och en noggrann analys av användare och sammanhang bör göras för att 

säkerställa att rätt val för interaktionen görs. 

 

Hur kan god användbarhet uppnås i ett gränssnitt utformat för Parkinsonpatienter? 

Ändamålsenlighet – Systemet bör vara enkelt och effektivt. Det bör också visa historik 

och möjliggöra återkoppling. 

 

Tillfredsställelse – Systemet bör hjälpa patienter med deras sjukdom för att på så sätt 

tillföra någon nytta. 

 

Lätt att använda – En enkel och effektiv design bidrar till att systemet blir lätt att använda 

och lära sig. Endast kärnfunktioner bör vara tillgängliga, och dessa bör vara utformade 

efter användarnas tidigare erfarenhet och vana så att de blir lätta att lära sig. 

 

Hur kan god handlingsbarhet uppnås i ett gränssnitt utformat för Parkinsonpatienter? 

Tydlig handlingsrepertoar – Meddelanden och annan information bör finnas tillgänglig 

för att tydliggöra vad som kan göras och vilka konsekvenser det får. 

 

Enkla hjälpfunktioner – Hjälpfunktioner bör finnas tillgängliga för att underlätta för 

användarna. Pappersdokumentation är ett bra komplement och bör finnas tillgängligt för 

nya och oerfarna användare. 

 

Vilka brukskvaliteter är viktiga vid design av ett gränssnitt för Parkinsonpatienter? 

Elegans och funktionell minimalism – Endast kärnfunktioner bör finnas tillgängliga i 

systemet, och dessa måste vara enkla att använda. Även i övrigt bör en enkel design 

eftersträvas för att underlätta och förtydliga navigeringen. 

 

Effektivitet – Användning av systemet bör gå snabbt och enkelt. För att uppnå detta bör 

funktioner automatiseras och utformas så att de inte blir ett störningsmoment. 
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Nytta – Att användarna upplever nytta i det som görs är viktigt för att behålla 

motivationen, och detta uppnås genom att uppfylla användarnas krav. 

 

Vilka visuella aspekter är viktiga vid design av ett gränssnitt för Parkinsonpatienter? 

Layout – Design bör utformas för rätt målgrupp och anpassas så att gränssnittet blir lätt 

att förstå och lära sig. 

 

Färger – Färger bör användas för att understryka eller förstärka viktig information, och 

olika färgkoder bör användas för att hjälpa användarna att förstå ett sammanhang. 

 

Typografi – Text och rubriker bör väljas så att de är informativa och förmedlar rätt 

budskap. De bör även vara tillräckligt stora och tydliga så att de är lätta att se. 

 

Prototyp - Slutgiltig version 
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6 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet besvaras studiens huvudfråga utifrån den komparativa analysen och 

resultatsammanfattningen. Därefter utvärderas studiens metod och resultat, och slutligen 

tas ett antal förslag till fortsatt forskning fram. 

 

6.1 Slutsatser 
Hur bör ett användargränssnitt, anpassat för multimodal interaktion, utformas för att 

på ett effektivt sätt möjliggöra rehabilitering av Parkinsonpatienter? 

Personer med Parkinsons sjukdom har ofta problem med styrenheter som t.ex. mus eller 

tangentbord. Anledningen är att ett av de vanligaste symptomen för sjukdomen är 

överrörlighet. Det effektivaste sättet för personer med Parkinsons sjukdom att interagera 

på är med hjälp av rösten, och ett användargränssnitt utformat för Parkinsonpatienter bör 

vara anpassat för röststyrning. 

 

Viktiga aspekter vid röststyrning är att systemet ska ha tydliga röstkommandon för att 

undvika otvetydighet. Det är också viktigt att kommandona är enkla så att de är lätta att 

utföra och komma ihåg, samt att systemet har bestämda regler för när olika kommandon 

kan utföras. 

 

En tydlig handlingsrepertoar som visar hur systemet fungerar är också viktig. Det ska 

vara enkelt att utföra olika handlingar och det bör dessutom alltid vara tydligt vad som 

kan göras och vilka konsekvenser det får. 

 

Då Parkinsonpatienter ofta är äldre och inte är så vana vid ny teknik bör enkelhet vara i 

fokus. De grundläggande operativa funktionerna måste vara lätta att använda, och även i 

övrigt bör en enkel design eftersträvas. Användaren ska på ett enkelt sätt kunna utföra 

uppgifter som finns tillgängliga, och enkla hjälpfunktioner ska finnas till hands där extra 

hjälp behövs. Även effektiviteten är viktig för att gränssnittet ska bli användbart, och 

felhantering och andra funktioner bör automatiseras i den mån det går. På så sätt belastas 

inte användaren mer än nödvändigt, och distraheras inte heller i onödan vid användning 

av systemet. 

 

För att underlätta för oerfarna användare bör hjälpfunktioner i systemet kompletteras med 

extra stöd i form av dokumentation på papper. Feedback är också viktigt för att 

möjliggöra god interaktion, och bör göras vid behov. Ett enkelt och effektivt gränssnitt 

bidrar till att systemet blir lätt att använda och lära sig. Genom att hålla antalet 

kärnfunktioner till ett minimum och dessutom basera funktionerna på användarens 

tidigare erfarenhet och vana blir även de lätta att lära sig. 

 

Då ett vanligt symptom för Parkinsons sjukdom är att minnet försämras är det viktigt att 

visa tidigare resultat. På så sätt kan användaren följa sin utveckling och risken att 

glömma bort sjukdomshistorik försvinner. En annan viktig aspekt är att användaren ska 

känna igen sig i systemet och att de processer som sker ska spegla verkligheten. Det är 

viktigt att behålla relationen mellan patient och vårdgivare. Genom återkoppling uppnås 

detta vilket gör att patienten kan känna sig trygg även om rehabilitering sker på distans. 

 



 

- 46 - 

För att användaren ska bli motiverad krävs det att systemet gör någon nytta, vilket 

innebär att användarens krav måste uppfyllas. Systemet måste därför tillhandahålla de 

verktyg och den information som krävs för att möjliggöra rehabilitering av 

Parkinsonpatienter på distans. Först när användaren kan bearbeta sin sjukdom är nyttan 

uppnådd. 

 

De grafiska aspekterna är av vikt då de hjälper användaren att interagera med systemet 

och förstå dess innehåll. Våra användartester och teorin visar att Parkinsonpatienter ofta 

är i övre medelåldern, och därför är layouten väldigt enkel och tydlig. En balans bör 

eftersträvas som gör designen lätt att följa och förstå samtidigt som den är tilltalande. 

Aspekter som märktes extra tydligt var att textstorleken bör var tillräckligt stor för att 

användaren inte ska behöva anstränga sig för att se, och att färgerna bör vara enkla för att 

undvika att färgblinda ska ha svårt att se. 

 

6.2 Metodutvärdering 
Under hela studien har en hög grad av validitet och reliabilitet eftersträvats. Med hög 

validitet avser vi att den information och kunskap som tas fram är användbar och 

betydande för studien. Med hög reliabilitet menar vi att resultaten av studien ska vara 

tillförlitliga. För att detta ska kunna uppnås har fokus legat på objektivitet, ordentlig 

dokumentation samt noggrann planering inför intervjuer och användartester.   

 

Information samlades in genom elektroniska dokument med fokus på vetenskapliga 

artiklar och genom grundad litteratur som är kopplad till de ämnen som studien berör. För 

att upprätthålla hög validitet och reliabilitet användes så aktuella källor som möjligt, och 

all information granskades noggrant efter relevans och tillförlit. 

 

Våra undersökningar var av kvalitativ karaktär där vi försökte ta reda på hur någonting 

fungerar. Det var alltså inte frågan om att mäta något och få fram ett resultat, utan snarare 

om att skapa förståelse för hur ett användbart gränssnitt bör utformas. Genom att under 

studiens gång intervjua såväl läkare som Parkinsonpatienter, anser vi att våra 

undersökningar blev tillförlitliga. 

 

Utvärderingen av själva prototypen gjordes med hjälp av användartester. Dessa tester 

genomfördes tillsammans med Parkinsonpatienter i en kontrollerad miljö för att ta reda 

på deras personliga synpunkter på designen, och då framförallt dess användbarhet. 

Testerna hade en experimentell karaktär där först vi simulerade ett användarscenario, och 

sedan försökte ta reda på vad Parkinsonpatienterna tyckte med hjälp av ett antal 

förberedda frågor. (Hevner et al, 2004) 

 

Efter användartesterna granskades gränssnittet och nödvändiga ändringar gjordes för att 

säkerställa en god design. Designen grundades även i relevant teori, och deskriptiva 

metoder användes för att redogöra för olika val och tankesätt. En aspekt som vi anser 

vara extra viktig då vi designar en prototyp som ska kunna vidareutvecklas.  
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Användning av deskriptiva metoder innebär att en stabil teoretisk grund användes som 

utgångspunkt för att beskriva olika val under designfasen, och olika designmoment har 

alltså noggrant förklarats och argumenterats för under studiens gång. (Hevner et al, 2004) 

 

Genom att ha utfört användartesterna tillsammans med Parkinsonpatienter och dessutom 

noggrant dokumenterat olika steg i designprocessen, anser vi ha uppnått en god design 

och öppnat dörrarna för eventuell vidare forskning och utveckling. 

 

6.3 Resultatutvärdering 
En hög grad av validitet och reliabilitet har eftersträvats under hela studien. Validiteten 

anses vara hög då relevant information från tillförlitliga och aktuella källor har använts. 

Informationen har genererat ny och användbar kunskap för studiens syfte och en ökad 

förståelse för problemområdet. Reliabiliteten för studien anses även vara hög pga. flera 

faktorer. Förutom insamling genom tillförlitliga källor har intervjuer och användartester 

planerats och genomförts metodiskt. 

 

Ärligheten i studien anses vara hög eftersom att vi inte har försökt påverka 

undersökningar eller intervjupersoner på något sätt. Ingen form av favorittolkning har 

använts som påverkar resultatet, utan det är framtaget helt och hållet från de teoretiska 

och empiriska undersökningarna. Samtliga respondenter har även fått veta studiens syfte 

för att resultatet ska kunna framställas på ett ärligt sätt. Dessutom så har tydlighet varit i 

fokus, och målet har varit att läsaren enkelt ska kunna förstå och granska studien på ett 

tydligt sätt. 

 

De respondenter som har intervjuats var också viktiga för resultatet. Genom att intervjua 

Softronic och en läkare fick vi en bredare kunskap och förståelse för vad prototypen 

skulle innehålla och vilka processer som är av vikt vid bedömning av patienter med 

Parkinsons sjukdom. Utifrån intervjuerna och användartesterna fick vi ta del av 

användarnas synpunkter på utformningen av gränssnittet, vilket ledde till en förbättring 

av resultatet. Det blev mer användbart, och genom att testa teorier mot verkligheten anses 

resultatet även blivit mer tillförlitligt. 

 

6.4 Implikation för Informatik 
Vår forskning skapar förståelse för hur ett användargränssnitt bör utformas, och både 

forskare inom informatik och systemutvecklare kan dra stor nytta av studien när de 

skapar ett gränssnitt för användare med Parkinsons sjukdom. Fokus har legat på 

användarorienterad design och studien inspirerar till ett ökat medvetande om vikten av att 

involvera användarna i designprocessen. 

 

6.5 Möjlighet att generalisera 
Våra undersökningar var av kvalitativ karaktär där vi försökte ta reda på hur någonting 

fungerar. Det är svårt att göra resultatet generaliserbart eftersom att undersökningen 

gäller användare med Parkinsons sjukdom. 
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Däremot kan en stor del av den teoretiska studien generaliseras eftersom att den inte 

riktar in sig på något specifikt område. Stora delar av teorin grundas på generella 

designprinciper och är inte bunden till några specifika användare. Detta gör att det går att 

applicera dessa teorier på många olika typer av användargränssnitt. 

 

6.6 Idéer till fortsatt forskning 
Fokus i vår forskning har legat på design av ett användbart gränssnitt som 

Parkinsonpatienter kan använda sig av för att göra övningar på egen hand hemifrån. 

Utifrån resultaten av dessa övningar kan en vårdgivare sedan anpassa och bedöma 

medicindosen för dessa patienter. 

 

Resultatet visar på förståelse för hur ett användbart gränssnitt bör utformas för sådana 

användare. Designen speglar hur ett IT-stöd kan se ut, men behandlar inte bakomliggande 

logik och algoritmer för att bestämma medicindos. Den bör istället ses som en innovation 

till något nytt, och inte ett färdigt system som kan implementeras direkt. 

 

Ett förslag till fortsatt forskning är att fortsätta på den idé som är framtagen, och 

undersöka hur ett system kan implementeras och användas av Parkinsonpatienter under 

en längre tid. Fokus bör då ligga på att mäta och jämföra effekterna av att utföra övningar 

på distans med hjälp av ett IT-stöd gentemot det traditionella sättet hos en vårdgivare. Ett 

annat förslag är att testa möjligheterna med den framtagna prototypen på andra användare 

som har problem med rörelser, t.ex. strokepatienter. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjufrågor  

Andreas Persson – Softronic 
1. Kan du berätta lite mer om IT-stödet för Parkinsonpatienter? 

 

2. Väljer användaren själv i vilken ordning övningarna ska göras? 

 

3. Hur räknas resultatet fram? Hur ska det framställas? 

 

4. Vad ska systemet spara? 

 

5. Vilken är läkarens roll? 

 

6. Ska systemet automatiskt generera medicindosen? 

 

Jurgen Broeren – Mednet 
1. Hur går ett normalt läkarbesök till med en Parkinsonpatient? 

 

2. Hur görs bedömningen av Parkinsonpatienter som kommer in på läkarbesök? 

 

3. Vilken typ av Parkinsonpatienter är det som får komma in på läkarbesök? 

 

4. Vilka typer av övningar anser du vara typiska för Parkinsonpatienter? 

 

5. Hur bedöms de olika övningarna? Vad ligger fokus i bedömningen på? 

 

6. Är det samma övningar för alla grader av Parkinsons sjukdom? 

 

7. Har det någon betydelse i vilken ordning övningarna utförs? 

 

8. Vad tycker du om att Parkinsonpatienter gör övningar för bedömning på distans? 

 

9. Anser du att det kan bli svårt att bedöma vissa övningar på distans? Vilka? 

 

10. Anser du att det kan vara svårt för Parkinsonpatienter att utföra vissa övningar på 

egen hand hemifrån? Vilka? 

 

11. Hur påverkas ditt jobb om det blir möjligt för en Parkinsonpatient att utföra olika 

tester hemifrån? Vad underlättas/försvåras? 

 

12. Vilken information anser du är viktig att ta del av från de tester som görs 

hemifrån? 

 

13. Vad anser du om att ett expertsystem genererar medicindosen för 

Parkinsonpatienter? 
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Parkinsonförbundet 
1. Hur upplevde du färgerna i gränssnittet? Var det någon färg som var svår att se 

eller störde på annat sätt? 

 

2. Vad tyckte du om texten och rubrikerna? Var de tillräckligt informerande? Var de 

enkla att se? 

 

3. Vad tyckte du om symbolerna och bilderna? Var de relevanta och lätta att förstå? 

 

4. Vad tyckte du om grupperingarna i gränssnittet? Fanns rätt information på rätt 

plats och var det enkelt att se vad som hörde ihop? 

 

5. Vad tyckte du om översiktligheten i gränssnittet? Var det för lite eller för mycket 

information någonstans? 

 

6. Vad tyckte du om navigeringen? Var det lätt att förstå hur de olika delarna hängde 

samman? 

 

7. Anser du att det var någon funktion som saknades i prototypen och som skulle 

kunna förbättra den på något sätt? Vad och på vilket sätt i så fall? 

 

8. Tycker du att prototypen verkade lätt att använda? Var det någonting som verkade 

extra svårt eller enkelt? 

 

9. Tror du att detta är någonting som du enkelt skulle kunna använda på egen hand 

hemifrån efter en kortare introduktion?  

 

10. Vad tycker du om idén bakom prototypen? Tror du att den kommer att tillföra 

någon nytta? 

 

11. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att utföra övningar i hemmet istället för 

att ta sig till en läkare? Tror du att det kommer bli lättare eller svårare i längden? 

 

12. Hur upplever du dagens teknik med inslag av saker som till exempel 

rörelsesensorer och röststyrning? Verkar den skrämmande eller lockande? 

 

13. Hur skulle du känna om prototypen på egen hand räknade ut och bestämde 

medicindosen? Skulle det kännas tillräckligt säkert?  

 

14. Vad tycker du om att ha ett sådant här system i hemmet inredningsmässigt? Tror 

du att det kommer sticka ut mycket från den övriga inredningen?



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 

 

 

 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 

TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.HIT@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/HIT 


