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Abstrakt 

Syftet med arbetet var att utveckla en programvara (app) för 
patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) för att de 

skall kunna lära känna sin sjukdom bättre och därmed 

förbättra sin livsstil för att kunna bromsa försämringen av 

sjukdomen. 

Åldersgruppen som appen vänder sig till är mellan 40-80 år och 
för att de äldre skall ta till sig den nya tekniken med 

smartphones bör appen ha en enkel design. Den här gruppen 

patienter har kanske inte så stor teknikvana med datorer så det 

är också en anledning att ha en app som är lätt att använda.  

Utvecklingsprocessen av appen har gjorts i flera steg. Först 

formulerades en rad frågor om hur appen skulle fungera. 
Därefter formulerades frågor som patienten skulle svara på. Den 

första versionen av appen var en Powerpointdesign som därefter 

utvecklades i olika steg till en färdig Android app. Flera patienter 

fick testa appen under utvecklingens gång och även svara på ett 

frågeformulär om deras upplevelse av att använda appen. 

Patienterna gav förslag på ändringar och uttryckte behov av 
utveckling. Slutversionen av appen blev omtyckt av testgruppen 

och några förslag har även lämnats till vidare utveckling.   

 

Nyckelord: Lungsjukdom, hälsa, datoriserade applikationer, 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom, App  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle har tekniken och datoriserade applikationer blivit en 

stor och nödvändig del av vår vardag. Samhället har blivit beroende av 

tekniken, den används i stor utsträckning och i alla områden. Nu för tiden 

finns det appar som rör hälsans alla vinklar bl.a. i riktning att förbättra 

livsstilen för användarna. Det finns olika Appar som räknar 

kolhydratsmängd, motionssträckor och aktivitetsgrad per dygn. 

Användandet av tekniken med datoriserade applikationer inom vården blir 

allt mer vanligt främst för att vårdpersonalen skall få information om 

patienten för behandling och vårdplanering. Patienter med kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) har bristande kunskaper om sin sjukdom 

[1]. Sjukdomen i sig varierar så det är svårt att läsa sig till om sin egen 

sjukdomsutveckling. En App skulle vara ett alternativ men en sådan App 

anpassad för just KOL patienter verkar inte finnas. 

 Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

KOL är en långsam progressiv lungsjukdom där luftvägsobstruktionen är 

kronisk. Rökning utgör den största faktorn till att drabbas av KOL. 

Sjukdomen är ett ökande hälsoproblem och idag är KOL den fjärde största 

dödsorsaken i världen, och beräknas ligga på tredje plats år 2020 [2]. I 

Sverige har antalet kvinnor som dör i sjukdomen ökat med 32 % de 

senaste 10 åren. KOL drabbar ca 8 % av vår befolkning över 50 år till en 

kostnad av 13 miljarder kronor. Det saknas kunskap om vad som orsakar 

ett försämringstillstånd [3].  

Symtomen såsom hosta, ökad slembildning och andfåddhet vid minsta 

ansträngning uppträder i olika intervaller och patienten går igenom bättre 

och sämre perioder. Därför är det viktigt för patienten att känna igen och 

upptäcka tecken i god tid före sina försämringsperioder, samt kunna 

arbeta preventivt för att glesa ut dessa perioder [4]. 

Inom KOL-sjukvårdens ansvarsområde ligger patientens omvårdnad i 

fokus genom att hjälpa patienten i högsta möjliga mån att vara 

självständig, oberoende och delaktig i sin egen omvårdnad. En central del 

av ansvarsområdet är att främja hälsa och förebygga sjukdom genom att 

stödja och informera patienten om vikten av att satsa på bättre hälsa [5]. 

Patienten får vård- och behandlingsplaner som beskriver vilka 

försämringstecken som skall observeras samt åtgärder som behöver göras 

[6]. Genom att kunna förebygga en försämring, uppnås många viktiga mål 

för patienten och samhället bl.a. hälsoekonomiska vinster, bättre 

sjukdomskontroll och bra livskvalité. 

 Nuvarande tekniker 

Inom sjukvården används många olika frågeformulär för att få reda på hur 

patienten upplever sin situation. KOL-patienterna som träffar sin läkare 

svara på COPD Assessment Test (CAT) [7], bilaga 1, och Medical Research 

Council Dyspnoea Scale (MRC) [8]. CAT finns även i en elektronisk form 

och används om patienten vill göra testet själv genom att svara på åtta 

frågor med skala 0-5. Patienten får då svaret direkt i form av sammanlagd 
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poäng med ett meddelande. I meddelandet står det inte tydligt hur 

sjukdomstillståndet är hos patienten utan att tolkning av resultatet och 

vidtagna åtgärder skall ske i samråd med vårdpersonal. Det finns websidor 

som alla kan använda genom att göra ett test och se om symtomen tyder 

på KOL eller inte. Ett exempel på en sådan websida är Har-du-KOL [9] där 

patienter får svara Ja eller Nej på fem frågor: 

Hostar du flera gånger om dagen de flesta dagar?  

Hostar du upp slem de flesta dagar? 

Får du andnöd lättare än andra i samma ålder gör?  

Är du över 40 år?” 

Röker du eller har du tidigare rökt?  [9]         

Om en person svarar att han/hon är över 40 samt svarar Ja på de två 

första frågorna på grund av långvarig förkylning, då kommer följande 

varning upp:  

Du har svarat ja på tre frågor och bör utredas för KOL på din 
vårdcentral. Be din doktor om ett enkelt lungfunktionstest (spirometri). 
Om KOL upptäcks i tid finns möjligheten att sätta in behandling och 
bromsa sjukdomsförloppet. [9]      

Detta visar att det inte är så lätt att diagnostisera KOL som att bara 

svara på några frågor utan patienten behöver genomgå 

lungfunktionsundersökning innan diagnosen ställs [10]. 

 Befintliga appar 

Användning av smartphones har ökat under de senaste åren och olika 

appar har utvecklats under tiden vilka är anpassade till människors olika 

behov. Nu pågår en forskningsstudie i Umeå Universitet som handlar om 

att bygga ett system som heter KOL-kollen. Systemet använder sig av 

mätutrustning som kopplas till en App på en surfplatta. Det här verktyget 

kan hjälpa patienten att mäta lungfunktionen, syresättningen och 

symptomskattningen och registrera resultatet i surfplattan [11]. Sådana 

appar kan vara kostsamma eftersom patienten behöver använda dyra 

mätapparater. Dessutom bör patienten vara teknisk kunnig för att klara av 

att använda dessa mätapparater. Därför kan denna metod, s.k. 

telemedicin, inte användas för alla patienter [12]. 

En annan studie i Umeå Universitet har riktats mot att utveckla en 

mobilapplikation för KOL-patienter vilken kan hjälpa patienten hemma att 

övervaka sin hälsa. Appen kan utvärdera den fysiska aktivitetsnivån hos 

patienten genom ett trappsteg och en pulsoximeter (mäter syremättnad i 

blodet i procentform samt pulsfrekvens) som kopplas till en surfplatta 

trådlöst för att spara alla inmätningar. Teknikvana hos patienter spelar 

stor roll för att kunna använda den här Appen. En kvinna, äldre än 70 år, 

är teknikovana och fått mycket problem under testperioden hemma. Hon 

har inte fått någon varning om vad felet är och har kontaktat en av ledarna 

i studien för att åtgärda problemet. Det finns även fel på datasamling 

p.g.a. problem i den trådlösa kopplingen mellan surfplattan och 

pulsoximetern. Resultatet av en enkätundersökning från samma studie 

har visat att två av tre patienter som har använt Appen är teknikovana och 

de tycker att Appen är svår att använda. Av alla problem som har 
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framkommit, patienternas åsikter och kommentarer från 

enkätundersökningen har det dragits slutsatser att Appen behöver 

utvecklas och alla nämnda problem bör åtgärdas för att Appen kan blir 

klinisk applicerbar [13]. 

Enligt en annan studie har en mobilapplikation utvecklats för att stödja 

KOL-patienter i hemmet och minska antalet sjukhusbesök. I den studien 

har det använts en surfplatta och en pulsoximeter som används under ett 

steptest. I Appen kan man bestämma tidsintervall för steptestet, 

repetitioner och stegfrekvens. Om användare hanterar Appen på ett 

felaktigt sätt kommer en varning upp om vad felet handlar om. Det går att 

pausa eller avbryta testet och all data sparas i en fil. Appen har testats 

endast på friska personer [14]. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att ta fram en App för KOL patienter så att de 

skall lära känna sin sjukdom bättre och därmed försöka förbättra sin 

livsstil för att kunna bromsa försämringen av sjukdomen. Appen bör vara 

enkel och designad på så sätt att olika åldersgrupper kan använda den 

oavsett teknikvana. 

1.3 Frågeställningar 
Hur bör en App utformas för patienter med olika teknikvana? 

På vilket sätt bör en App designas för att passa olika åldersgrupper?                        

Hur kan presentationen för patienten göras enkel? 

På vilket sätt kan en fysisk test användas i Appen? 

I hur stor utsträckning kan en App hjälpa patienten att följa sin sjukdom? 

1.4 Beställaren 
Den här studien är beställd av och utförd i samarbete med Marieann 

Högman[12], professor vid Uppsala universitet och forskningsledare på 

Region Gävleborg. 

2 Teoretisk bakgrund 
Det är många olika parametrar som påverkar hur ett frågeformulär skall 

utformas [15]. I följande avsnitt behandlas de vanligaste faktorerna. 

2.1 Generellt om frågeställningar 

 Frågeformulering och längd på frågan 

Frågebaserade undersökningar måste ta hänsyn till vilka frågor som ställs, 

men även formatet på dessa frågor bör vara specifika genom att välja vilka 

ord som bör vara i varje enskild fråga[15]. Frågorna måste vara enkelt och 

rätt formulerad. Det finns olika åsikter om hur lång en fråga skall vara. 

Längden på frågan bör vara så kort som möjligt, 16 till 30 ord, för att 

svararen inte skall behöva så lång tid för att förstå frågan. Om frågan är 

kort då är den mer hanterbar och kan ifall behov finns utvecklas i 

framtiden. Det finns diskussioner om att frågan bör vara så lång som 

möjligt för att svararen skall förstå betydelse av vad frågan handlar om. 

Förståelse av frågan kan leda till att han/hon väljer rätt svarsalternativ 

och om frågorna är långa i hela frågeformuläret kan det ge intryck att 
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forskningen är viktigt och han/hon bör vara mer noggrann med att välja 

rätt svarsalternativ [16]. 

 Ordning på frågor och svarsalternativ 

Ordning på frågorna kan ha stor påverkan på om deltagaren fortsätter att 

svara på frågeformuläret. Faktorer som spelar roll är ordning mellan 

frågorna i ett frågeformulär samt ordning på svarsalternativ för varje fråga 

[15]. Varje frågeformulär bör starta med den mest generella frågan innan 

de specifika frågorna kommer för att inte låta svaret av den generella 

frågan påverkas av de specifika frågorna [15, 16]. 

Ordning av presentation av svarsalternativen spelar stor roll men det 

finns ingen som säger vilken ordning som ger mer sanna svar. Vanligt är 

att det positiva alternativet sätts till vänster i skalan och det negativa 

alternativet sätts till höger men ibland görs det omvända. Om svarande 

väljer det positiva alternativet som är sist i skalan kan svaret anses vara 

mer sannolikt än bara en gissning [15]. Flest svarande väljer första 

alternativet mer ofta än det sista alternativet [15, 16]. Ibland kan 

deltagarna välja det sista alternativet bara för att det är det sista 

alternativet som han/hon har läst. Att byta ordning på svarsalternativ i 

samma frågeformulär är också ett sätt att presentera dem [16]. 

 Slutna och öppna frågor 

En sluten fråga är en fråga där svaret är Ja, Nej eller ett alternativ av 

några givna svarsförslag. Slutna frågor är mer populära bland forskare för 

att så snabbt ett alternativ har valts så sparas resultatet i en fil och är 

färdig för att bearbetas. Den här typen av frågor är enkla att arbeta med. 

Frågor som mäter beteende bör vara slutna frågor [15]. 

Det finns olika typer av svarsskalor t.ex. verbala skalor som kan ha 

skala som följande ”agree”, ”slightly agree”, ”neither agree”, ”nor disagree”,  

”slightly disagree” och ”disagree” . Svarsalternativ kan vara av typ 

numrerad skala som varierar t.ex. från 0 till 10.  De olika skal-alternativen 

kan användas ett i taget eller några tillsammans i en och samma fråga. Att 

använda verbala skalor med numrerade skalsteg kan ge skillnad i 

svarsresultat. Det har visats att om en skala mellan 0 till 10 används utan 

verbala skalor påverkas svaret på frågan då svarsalternativet 0 inte väljs 

[16]. 

 Udda eller jämnt antal alternativ 

Det finns en diskussion om antal svarsalternativ inom en fråga bör vara av 

udda eller jämt antal [15]. Om en mittpunkt finns med i en skala då har 

valet av det svarsalternativet ökat från 6 till 23 % och det beror inte på 

utbildning, kön eller ålder. Många respondenter väljer mittpunkten för att 

de tycker att det är svårt och ansträngande att svara på frågor, därför 

väljer de mittpunkten som kräver mindre ansträngning att välja. Om 

mittpunkten tas bort har svarsalternativet ”Vet ej” ökat från 1 % till 2 %. 

Samt att det finns en ökad risk att svarandet väljer ett annat alternativ 

slumpmässigt och då kommer resultatet vara mindre troligt. Därför är det 

önskvärt att ha en mittpunkt för att få svar som är mer tillförlitliga [16].  

En skala som ofta används i frågeformulär har fem eller sju 

svarsalternativ för att det är lätt att ändra skalans grader igen om 

frågeformulär utvecklas [16]. Femgradig skala är den mest använda i 
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frågeformulering för att den är lätt att förstå av svarandet samt att den ger 

tillräcklig diskrepans för de flesta ändamål [15]. Det visas också att 

sjugradigt alternativ är mer tillförlitliga för att den erbjuder fler skalsteg 

[16]. 

Svarsalternativ kan vara jämna för att inte ge svarande ett 

mittenalternativ. Många utövare föredrar att använda jämnt antal 

alternativ för att tvinga svarande att inte välja neutrala mittpunkten och 

tvinga honom/henne att gå åt ett håll [15]. 

2.2 Svarsbenägenhet 
Frågors omfattning och enkelhet påverkar svarsfrekvensen. Även om de 

individuella frågorna är väl formade efter de riktlinjer som finns måste 

även svarsfrekvensen beaktas. Väldesignade frågor med låg svarsfrekvens 

kan vara ett lika stort problem som hög svarsfrekvens med sämre 

designade frågor [17]. 

 Längd på hela frågesessionen 

Det finns olika faktorer som kan påverka belastning på patienten att svara 

på enkäter såsom frågeformulärets längd, utformning och gränssnitt. 

Svarsbördan kan bero på patients ålder och sjukdomsstatus dvs. äldre och 

svårt sjuka patienter har större problem att svara på enkäter och de 

föredrar kortare frågeformulär framför långa enkäter. Frågeformulär kan 

därför ses som ett stort hinder i klinisk praxis [17]. 

 Tid 

Tid för att fylla i en enkät spelar stor roll, ju mindre tid man tar på sig för 

att fylla i ett frågeformulär desto mindre blir ansträngning för att engagera 

sig i de frågor som ställts, dvs. mindre belastning ger högre svarsfrekvens 

[17]. 

2.3 Appdesign 
Att designa en App för en mobil enhet innebär flera utmaningar. För det 

första är enheten liten, skärmen begränsad och texten kan inte vara för 

liten för den åldersgrupp vi vänder oss till. 

 Bilder 

Det är önskvärt att undvika användning av bildframställningar för att den 

kan påverka uppfattning av frågan. Bilder kan användas för barn som inte 

kan förstå alternativen. Bilder kan också användas om det finns skillnad 

mellan olika kulturer för den som ställer frågor och de som svarar, eller om 

studien sker i olika länder eller om de flesta respondenterna inte är 

läskunniga.  Bildframställningar används mest i elektroniska metoder [15]. 

 Färger 

Användandet av färger kan ge frågeformuleringar en mer levande känsla 

och göra dem mer attraktiv, detta leder till ökad svarsfrekvens [15]. Valet 

av färg bör grundas på vetenskapliga studier då varje färg kan ha effekt på 

människans psykologiska processer vilket leder till att färgen kan påverka 

människans tänkande och orsaka olika reaktioner. Det finns ett 

förhållande mellan känslor och de olika färgarna. Färger skickar ett 

budskap som kan påverka antingen positivt eller negativt. Exempelvis kan 
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en färg locka eller distrahera uppmärksamheten, en annan kan ha negativ 

effekt på humöret och en tredje ger avslappnad känsla [18, 19, 20]. 

En produktdesigner kan göra ett stort misstag om valet av produktens 

färger grundas på vad han/hon tycker om. Valet måste göras med stor 

försiktighet då grundläggande egenskaper hos en produkt måste stödjas av 

en färgsymbolik, annars kan färgen tolkas på ett överraskande sätt [18].  

Alla färger inverkar på känslor och mänskligt beteende på olika sätt. 

Upphetsning är relaterad till färger med en lång våglängd såsom röd, 

orange och gul medan färger med en kort våglängd såsom blå, indigo och 

violett relateras med avkoppling. De färger som ligger mellan de två 

grupperna, som exempelvis grön, är relaterade till natur och upplevs 

behagligare än de andra [19, 20]. Här nedan presenteras några färger: 

Röd: Psykologisk symbolik för denna färg är energi, värme, styrka, 

aktivitet, kärlek och mod. Färgen förknippas med spänning, stimulering, 

nöje och förhöjning av ångest mer än andra färger. Med ångest menas 

missnöje och hög upphetsning och är mindre trevlig än grön och blå. Röd 

färg ger ett starkt intryck och används vid varning för fara som exempelvis 

stopptecken i trafiksignal [18, 19, 20, 21].  

 

Blå: Psykologisk symbolik för denna färg är att den ger känslan av 

förtroende, sanning, lugn, säkerhet, bekvämlighet, avkopplande stillhet, 

fridsamhet, fridfullhet och pålitlighet [18, 19, 20]. 

Färgen ger ett intryck av att objektet befinner sig längre bort än den är i 

verkligheten. En bild av en röd blomma med blå bakgrund ger ett aktivt 

och levande intryck som lockar uppmärksammat hos människor [18, 21]. 

Grön: Grön färg associeras med säkerhet och är mestadels vilsam för ögat. 

Psykologisk symbolik för denna färg är att den ger känslan av förnyelse, 

lugn, hopp, hälsa, fred, friskhet och avkoppling. Den används för att 

meddela att ”gå vidare” och fortsätt, därför används den i trafiksignalen 

som ett tecken att passera [18]. 

 

Gul: Den gula färgen är mindre behaglig än blå, grön och lila. Psykologisk 

symbolik för färgen är att den ger känslan av glädje, hopp, optimism, 

missnöje och hög upphetsning, friskhet, spänning och stimulering [18, 19, 

20].  

Den mer gul-orange färgen symboliserar hälsosamhet och glädje och är 

uppfriskande och energigivande [18]. 

Orange: Orange färg används vid varning av farliga delar av maskiner som 

kan orsaka skador. Färgen är förknippad med missnöje och är störande, 

upprörande och bedrövade. Den psykologiska symboliken är energi, 

aktivitet och spänning [18, 20, 19]. 

 

Lila: I öster- och västerländska länder är lilafärgen förknippad med sorg 

och är den svåraste färgen för ögat att särskilja. Psykologisk symbolik för 

färgen är värdighet, mysterium, medvetenhet, inspiration, fantasi, 

känslighet och död och att den ger känsla av grymhet [18]. 
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2.4 Mjukvaruutvecklingsmodeller 
Inom mjukvaruutveckling finns modeller som hjälper utvecklare att få 

ordning och ha koll på mjukvaruutvecklingsprocessen. Varje modell består 

av några aktiviteter och uppgifter som sker i en viss följd [22, 23]. Modellen 

visar hur de olika aktiviteterna är relaterade till varandra och visar hur 

utvecklingen går från en aktivitet till en annan [23]. Processen i de olika 

modellerna kan vara linjär så att hela planen är bestämd från början eller 

iterativ där finns det möjlighet att ändra i planen och arbeta i cykler med 

upprepade aktiviteter för att förbättra produkten. Med hjälp av de här 

modellerna kan utvecklaren skapa en plan och struktur från början för 

hela utvecklingsprocessen [22]. Här beskrivs kort några av de modellerna 

som finns. 

 Vattenfallsmodell 

Vattenfallsmodellen är det äldsta paradigmet inom mjukvaruutvecklingen 

och är grunden för många andra modeller som används idag [22, 23]. Den 

kallas även klassisk livscykelmodell [22]. Det är en linjär modell där varje 

steg måste vara avslutat innan nästa steg påbörjas [23]. 

Mjukvaruutvecklingen börjar med kommunikation med kunden för att 

fastställa krav på systemet. Därefter kommer planering, modellering, 

konstruktion och avslutas med leverans [22].   

Problem med denna modell är att beställaren har svårt att precisera alla 

krav explicit i början av projektet därför blir det svårt att hantera 

osäkerheten [22, 23]. Beställaren kan inte se en fungerande version förrän 

i slutet av projektet, därför krävs tålamod av kunden. Modellen kan också 

leda till att medarbetarna måste vänta tills andra grupper i arbetet har 

avslutat sina aktiviteter, och det leder till slöseri med tid [22].  

 Prototyping  

Genom Prototyping kan krav för systemutveckling identifieras stegvist. 

Kunden definierar generella mål för programmet men krav på funktioner 

och egenskaper ges inte detaljerat. Den här modellen kan användas som 

fristående processmodell eller inom andra modeller. Ifall kraven är otydliga 

hjälper modellen utvecklaren att förstå vad som skall byggas. Paradigmet 

börjar med kommunikation med kunden för att bestämma generella mål 

för programmet och identifiera de viktigaste kraven. Därefter skapas en 

snabb plan för modellering och designen bestäms, sedan konstrueras en 

prototyp. Slutligen får kunden utvärdera prototypen för att förfina kraven. 

Dessa steg upprepas och den iterationen ger möjlighet för utvecklaren att 

förstå bättre vad som skall göras. 

För att få fram en prototyp snabbt finns det en risk att fel 

operativsystem eller fel programmeringsspråk används bara för att det är 

lätt vilket är den största nackdelen med denna modell. Ett annat problem 

med Prototyping är att implementation av en algoritm kan vara olämplig 

och ineffektiv ur effektivitets- och underhållsperspektiv. Trots problem som 

finns med denna modell är den ett effektivt paradigm [22].  

 Spiralmodell  

Programvaran utvecklas genom upprepade iterationer. Första stegen kan 

vara utveckling av en prototyp eller modell och i senare iterationer blir 

systemet en mer fullt fungerande produkt. Modellen är delad i fyra faser: 
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planering, analysering av risk, teknik och utvärdering [22]. I denna modell 

används andra utvecklingsmodeller där varje iteration kan vara en modell 

med nya aktiviteter. Ett fokus inom spiralmodellen är att identifiera risker 

och kontrollera dem och därför finns det inget behov av 

användarinblandning [23]. Modellen är användbar när riskvärdering är 

viktig eller när kraven är komplicerade. Denna modell fungerar bra för 

stora projekt då den kan vara kostsam [22]. 

 Agilt arbetssätt 

Agilt är inte en processmodell utan mer ett synsätt dvs. sätt att tänka hur 

projektet skall genomföras av utvecklingsteamet. Det kan genomsyra 

arbetet inom vilken processmodell som helst och kan även ligga till grund 

för den teknik som utvecklarteamet arbetar med [22]. 

Det finns även agila arbetsmetoder såsom Scrum och Extreme 

programming (XP) som används flitig av utvecklarteam. Inom Agil 

utveckling är kundens behov i fokus och det betyder att alla förändringar i 

kravspecifikation är välkomna även senare i utvecklingsprocessen. Kunden 

och utvecklare jobbar tillsammans för att sätta krav för produkten. 

Kunden får ett fungerande program efter varje iteration för att utvärdera 

och ge förslag på ändringar. Utvecklare arbetar i mindre grupper och varje 

dag träffas teamet för att diskutera arbetet och komma med förslag för att 

förbättra arbetssätt och resultat. Agila metoder försöker använda bästa 

möjliga hjälpmedel och teknik som passar den aktuella uppgiften och inte 

fastna i gamla beprövade metoder. Grundregeln är enkelhet men även god 

arkitektur och design [22, 24].  

2.5 Android Studio 
Android Studio är en utvecklingsmiljö utvecklad av Google för att skapa 

och utveckla appar för operativsystemet Android. Det är kostnadsfritt att 

installera programmet från websidan Android Studio men den kräver att 

Java skall vara installerat för att få den att fungera. Android Software 

Development Kit (SDK) är ett utvecklingsverktyg som gör det möjligt för 

Android Studio att skapa ett projekt mot speciell programpaket [25,26]. 

För att skapa ett nytt Android projekt måste minimikravet för Application 

Programming Interface (API) väljas och det betyder att apparater med en 

äldre API än det valda paketet inte kan köra den skapade Appen. Därför är 

det säkrare att skapa Appen med en äldre API för att garantera att de 

flesta kunder kan använda den nya Appen [26].  

Ett Androidprojekt består bl.a. av en eller flera s.k. Activites, XML-

Layouts och rena javaklasser, dessutom finns en mängd olika resursfiler. I 

Android studio finns en texteditor med  källkodsstöd och ”on-the-fly” 

syntaxkontroll. Dessutom finns en grafisk editor för att designa 

användargränssnitt (layouts) om man inte vill editera XML kod [26].  

För att kunna simulera olika Androidplattformar finns det en Android 

Virtual Device Manager (AVD) med vars hjälp man kan skapa en mängd 

olika virtuella plattformskonfigurationer [26].  

Den skapande Appen kan köras i emulatorn. Emulatorn är en simulator 

som kan emulera Androidbaserade telefoner, surfplattor, TV-boxar m.m.. 

Med hjälp av den kan Appar testas och köras utan behov av fysisk 

hårdvara. Vid körning av den simulerande enheten använder Emulatorn 

konfiguration av en Android AVD för att bestämma utseende, 

funktionalitet och systemavbildning [25, 26].  
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Figur 1: Utvecklingsprocess av Appen enligt Evolutionär utvecklingsmodell. 

3 Metod och genomförande 
Det här kapitlet handlar om forskningsansatsen för den här studien. Varje 

använd metod beskrivs detaljerat under de olika underrubrikerna. I början 

beskrivs utvecklingsmodell som har använts under utvecklingsprocessen. I 

studien har en App skapats, utvärderats och utvecklats efter varje version 

för att försöka hjälpa KOL-patient att lära känna sin sjukdom. Här 

presenteras de olika stegen för hur Appen har utvecklats och designats. 

Det beskrivs även presentations- och analyseringssätt av data i Appen.  

Därefter presenteras de olika stegen av utvecklingsprocessen från en 

Powerpointprototyp till en färdig och full fungerande App. Senare kommer 

beskrivning av datainsamlingstekniker i form av intervju med 

beställaren[12] och frågeformulär för patienterna. I slutet kommer lite 

beskrivning om användarmanual, hårdvaran som har använts under 

studiens gång. 

3.1 Utvecklingsmodell 
Evolutionär utvecklingsmodell är en generell modell inom 

mjukvaruutvecklingsmodeller och Prototyping är en typ av denna modell. 

Modellen som har använts vid utvecklingen av Appen kommer att kallas 

Evolutionär utvecklingsmodell av flera olika skäl. Den första är att alla 

funktioner som har varit tänkta från början har inte testats i första 

versionen. Den andra är p.g.a. god tid som fåtts för att genomföra detta 

arbete har de stora problemen som finns i Prototyping kunnat undvikas 

som t.ex. att skapa en snabbfungerande prototyp utan att ta hänsyn till 

bättre implementation av algoritm 

Evolutionärmodellen bygger på att implementera ett fungerande system 

som inte uppfyller alla tänkta krav från början. Utveckling av systemet 

baseras på utvärdering av användaren. Efter utvärdering av användarens 

åsikter utvecklas systemet några gånger tills det uppfyller alla krav [27].  

Under utvecklingsprocess av Appen som har skapat under den här 

studien har det tänkts från början att den skall utvecklas under flera steg 

och utvecklingen skall baseras på utvärderingen av patienternas åsikter 

samt beställaren. Följande bild visar utvecklingsprocess för Appen. 
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3.2 Skapande av KOL-appen 
Målgrupper för studien är KOL-patienter med ålder mellan 40-80 år. 

Därför är det viktigt att designa ett enkelt och tydligt gränssnitt som kan 

användas oavsett ålder och teknikvana. Designen av Powerpointprototypen 

har grundats på undersökning av befintliga appar inom sjukvården och 

vilka olika funktioner som finns. Därefter har det utifrån olika 

litteraturstudier färdigställts ett frågeformulär på så sätt att patienten kan 

mata in data när testet är igång. Här presenteras även de olika 

matematiska metoderna som har använts under Appens 

utvecklingsprocess som gjordes under fyra steg. Utvecklingen och 

utvärderingen av Appens funktion har baserats dels på beställaren 

och/eller patienternas synpunkter och behov. Ibland har Appen utvecklats 

för att lösa några fel på programkoden då det framkommit nödvändiga 

förändringar för att den skall bli mer användbar. 

 Primär design 

Utifrån de grundläggande regler baserat på olika litteraturstudier som har 

nämnts under kapitel Teoretisk bakgrund har en Powerpointpresentation 

skapats. Tanken har varit att undersöka om det går att utveckla en App 

som patienterna kan använda dagligen och hjälpa de att följa 

sjukdomsutvecklingen. Tillsammans med frågorna används även olika 

beskrivande bilder och Smileys som underlättar för patientens förståelse 

av de olika svarsalternativen. Start och avslutningsmeddelande samt 

frågornas formulering och ordning samt framställning av de olika 

svarsalternativen kommer att beskrivas. 

3.2.1.1 Färger 

I den här versionen har färgen inte varit en primär faktor utan fokus har 

legat på den övergripande designen och vilka frågor med olika 

svarsalternativ som skall användas. Därför har bestämts att 

Powerpointpresentationen skall använda vit färg som bakgrund men att 

svarsalternativen inte skall ha någon bestämt färg utifrån de teorier som 

finns. Färgerna på svarsalternativ har varierats mellan frågor. Frågor med 

fyra svars svarsalternativ hade bara den gula färgen men på de andra 

frågorna har används grön, gul, gul-orange, orange, röd och lila. Då pekar 

grön färg till väldigt positivt svarsalternativ och lila färg till väldigt negativt 

svarsalternativ.  

3.2.1.2 Välkomst- och avslutningsmeddelande 

På välkomstsidan används en bild på friska lungor. Tanken med det har 

varit att förklara för patienterna var lungorna sitter och viken form de har. 

Presentationen har döpts till ”En koll på mig”. Oavsett vilket resultat man 

har fått i testet skall det vara bra att avsluta med meddelandet ”Ha en bra 

dag” som kan ge hopp till en bättre dag som man tar hand om själv. För 

att påminna patienten att göra testet varje dag används meddelandet ”Vi 

ses imorgon” som en påminnelse på sista sidan. 

3.2.1.3 Frågor 

Powerpointpresentationen består av olika frågor som handlar om KOL. Två 

av frågorna har tagits från frågeformulär [7,8] som används i dagsläge och 

http://www.xvis.se/taggar/valkomsmeddelande/
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resten av frågorna har baserats på beställarens [12] erfarenheter inom 

detta område. Nedan presenteras alla frågor. 

 

1. Hur mår du idag? (Skala toppen – väldigt dåligt) 

2. Har du tagit alla dina läkemedel idag? (Ja/Nej) 

3. Behöver du ta extra doser? (Ja/Nej) 

4. Hur lätt blir du andfådd idag? (Skala aldrig – mycket ofta)  

5. Har du hostat mycket idag? (Skala aldrig – mycket ofta) 
6. Har du besvärats av slem idag? (Skala mycket ofta – aldrig) 

7. Rökte du igår? (Nej/Ja) 

8. Hur är din aptit? (God/Dålig) 

9. Hur många uppresningar från stolen kunde du göra idag? (Antal)  

10. Du bör vara fysiskt aktiv varje dag. Hur aktiv var du igår? (Skala 
Väldigt mycket – inget alls) 

11. Orkar du göra det du planerat? (Ja/Nej) 
 

3.2.1.4 Svarsalternativ och poängsättning 

Värdena på svarsalternativen varierar och dessa redovisas i tabell1.  

 

Tabell 1: De olika svarsalternativen genererar olika poäng för att få olika värden för 
de olika frågorna. 

Svarsalternativ Ja/God Nej/Dålig 

Poäng 10* 0* 

 

Svarsalternativ Aldrig Sällan Ganska ofta Mycket ofta 

Poäng 0 1 2 3 

 

Svarsalternativ Toppen/ 

Väldigt mycket 

Bra/ 

Mycket 

Inte bra/ 

Lite 

Inte dåligt/ 

Väldigt lite 

Dåligt/  

Inte mycket 

Väldigt dåligt/ 

Inget alls 

Poäng 10 8 6 4 2 0 

  

Antal 

Uppresningar 

Från 0 till 10 Från 11 till 20 Från 21 till 30 

Poäng  0 5 10 

* Poängsättningen gäller inte fråga 7 där den är omvänt, Ja-svaret ger 0 poäng och Nej-svaret 

ger 10 då frågan rör rökning. 

3.2.1.5 Utvärdering 

Tre KOL patienter i åldrar 71, 65 och 64 år har tittat på 

Powerpointpresentationen och fått ge kommentarer verbalt om hur de 

uppfattade frågorna. 

 Version 1 

Utifrån de kommentarer från KOL patienterna som har fått se 

Powerpointpresentationen samt information från olika litteraturstudier har 

en App  programmerats genom att använda Android Studio. På Appens 

första sida var tanken att använda samma bild som användes i 
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Powerpointpresentationen men det blir svårt att klargöra äganderätt på 

bilden. Därför har det skapats och använts en ny bild på de friska 

lungorna. I Appens välkomstsida har det använts samma titel som 

Powerpointpresentation men lagt till en beskrivande mening om vad Appen 

handlar om. Bakgrundsfärgen valdes till blå då det är den färg som ger 

mest känsla av bekvämlighet och avkoppling. Testet startas genom att 

trycka på ”Börja test” som finns på välkomstsidan.  

Samma frågor har använts men med annorlunda ordning. Även 

svarsalternativ har fått en annan ordning för att ge utrymme för patienten 

att tänka till innan han/hon svarar.  

Orienteringen på svarsalternativen har ändrats från horisontal till 

vertikal för att kunna öka textens storlek då en patient med 

synnedsättning har tyckt att det är svårt att se mindre text i 

Powerpointpresentationen. Samt att underlätta för patienterna att hålla 

surfplattan vilket kan bli lättare om texten är presenterad vertikalt. Appen 

har byggts på att det måste svaras på varje fråga innan det är möjligt att 

gå vidare i testet till nästa fråga. Vissa frågor ger flera alternativ om det 

väljs ett särskilt svar. På frågan gällande stoltestet finns det även en timer 

på 30 sekunder som räknar ner med pipande ljud vilken patienten 

använder under testet. Antal uppresningar knappas in i en ruta i Appen 

när stoltestet är klart.  

3.2.2.1 Bilder och färger 

Olika egentillverkade färgbilder och ikoner har används för att passa in 

med de olika svarsalternativen. Följande beskriver färger och bilder för 

varje svarsalternativ och skälen till designbesluten. 

 

Väldigt dåligt/ Inget alls/ Mycket ofta (se avsnitt 3.2.1.3 och 3.2.1.4): Här 

används en bild på mycket ledsna lungorna med lila färg som symboliserar 

sorg. Valet av färg meddelar patienten att sjukdomsgraden är mycket hög.   

Dåligt/ Inte mycket/ Ganska ofta/ Nej (se avsnitt 3.2.1.3 och 3.2.1.4): I de 

här svarsalternativen har använts en bild på ledsna  lungorna. För att 

varna patienten att hans/ hennes hälsa är dålig så använts röd färg som 

är förknippas med missnöje och används vid varningar. Dessutom ger 

färgen intryck att situationen är farlig och patienten bör stoppa/ bromsa 

försämring av sjukdomsgraden genom att förbättra sin livsstil.  

Inte dåligt/Väldigt lite (se avsnitt 3.2.1.3 och 3.2.1.4): En bild på olustiga 

lungorna har använts med orange färg som knyts till varningar och 

störande. Färgen ger intryck att sjukdomssituationen börjar blir sämre och 

patienten måste hinna förbättra sin livsstil innan sjukdomen försämras.   

Inte bra/Lite/ Sällan (se avsnitt 3.2.1.3 och 3.2.1.4): I de här 

svarsalternativen används en bild på nöjda lungorna med gul-orange färg 

Färgen ger intryck till bättre hälsa än för nämnda alternativen. Det behövs 

lite ändrad livsstil för att förbättra sjukdomsgraden.  

Bra/Mycket (se avsnitt 3.2.1.3 och 3.2.1.4): En bild på glada och gula 

lungorna har använd med detta svarsalternativ. Valet av färgen är grundat 

på att den ger känslan av glädje och hopp så att den ger intryck att 

sjukdomsgraden är låg och patients hälsa är bra.  
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Toppen/Väldigt mycket/ Ja/ Aldrig (se avsnitt 3.2.1.3 och 3.2.1.4): I de 

här svarsalternativen har mycket glada lungor används med grön färg. 

Färgen kan ge hopp till en bra hälsa, ge känslan av friskhet och trygghet 

och att sjukdomsgraden är mycket låg. 

 Andra beskrivande bilder som har använts med några frågor i 

Powerpointpresentationen har tagits bort för att inte påverka patientens 

svar eller leda till missuppfattning av frågorna. En bild har använts som 

bakgrund med blå och grön färger för att ge mer harmoni till Appen. När 

patienten har klarat hela testet, presenteras slutresultatet som visas i 

olika former som beskrivs nedan. 

3.2.2.2 Test 

Tre patienter har testat Appen under 2 veckor vardera. Endast en patient i 

61 års ålder lämnade kommentarer.  

3.2.2.3  Analys av resultat 

Presentation av utmatningar sker i två steg. Först skall ett 

sammanfattande resultat för hela perioden patienten har använt Appen 

visas i form av en lungfigur i olika färger med ett enkelt meddelande. I 

meddelandet visas om patients hälsa har förbättrats eller försämrats 

beroende på patientens svar. Färgerna och meddelanden presenteras 

nedan:  

Röda lungor 

Meddelandet ”Du har inte bra resultat. Kontakta sjukvården för att få tips 

om hur du kan må bättre” 

Orange lungor  

Meddelandet ”Vad kan du göra för att förbättra din hälsa.” 

Gröna lungorna  

Meddelandet ”Du har bra resultat. Njut av livet”  

För att presentera resultatet beräknas ett medelvärde utifrån de insamlade 

poängen enligt följande formel: 

 𝑋 =
Poäng av svarsalternativ

Antal dagar
    , 𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔1 

 𝑋 =
Poäng av svarsalternativ av dag1+Poäng av svarsalternativ av dag2

Antal dagar
   , 𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔2  , ...osv. 

På samma sida där resultatet visas, har patienten två alternativ att 

välja mellan. Den första är ”avsluta testet” som leder till sista bild i Appen. 

Den andra är ”Se resultat” där kan patienten bläddra mellan tre olika 

grafer. 

För att rita graferna har MPAndroidChart används som är ett 

diagrambibliotek för Android och där presenteras värdena grafiskt i olika 

former [28]. Graferna i den här studien har skapats med hjälp av detta 

bibliotek. Modellen Linjediagram eller som även kallas ”Line Chart” har 

använts. Linjediagrammet presenterar en variabel över tid genom att sätta 

några punkter och rita ett streck mellan punkterna. X-axeln presenterar 

tiden och Y-axen presenterar värdena över tiden. Genom att trycka på en 

punkt kan man förstora diagrammet för att se data mer detaljerat. En 
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enkel bild med tre färger (grön, gul och röd) har används som bakgrund för 

graferna. Genom färgerna kan patienten få tydligare bild om sin hälsa. Röd 

färg betyder att sjukdomsgrad är hög, gul färg betyder att sjukdoms grad 

varken är bra eller dålig och grön färg betyder att patiens läge är bra. 

Problemet som har uppstått i graferna är att det inte finns någon koppling 

mellan grafen och bakgrundsbilden då bilden blir inte förstorad när grafen 

blir det. Max antal värden i Y-axeln och ordning på färgerna varieras 

mellan graferna. Varje graf innehåller ett antal frågor som summeras till 

en punkt och markeras i grafen som resultat för den dagen. Graferna 

presenteras nedan i detalj. 

Graf 1: Hur mår du 

En sammanvägning av olika frågor gjordes för att generera data. Grafen 

har på Y-axeln max antal poäng på 30.  

Graf 2: Fysisk förmåga 

En sammanvägning av olika frågor gjordes för att generera data. Grafen 

har på Y-axeln max antal poäng på 30.  

Graf 3: Besvär 

En sammanvägning av olika frågor gjordes för att generera data. Grafen 

max antal poäng på 14.  

I graferna ”Hur mår du” och ”Fysisk förmåga” placeras den röda färgen 

längs ner i grafen och den gröna högst upp för att ju mindre poäng 

patienten får desto sämre är hälsan. I grafen ”Besvär” är färgplaceringen 

omvänt dvs. gröna färgen är längs ner och den röda högst upp p.g.a. att ju 

minder poäng patienten får desto bättre är hälsan. 

3.2.2.4 Hårdvara 

Patienterna fick använda Appen i Samsung GT-P1000 Galaxy Tab med 

operativsystem Android 2.2.3. Om Appen används i en annan Android 

version blir färgerna i Appen annorlunda. 

3.2.2.5 Användarmanual till surfplattan och frågor 

En användarmanual har skickats med Appen under version 1, 2 och 3 där 

det beskrivs hur surfplattan används och var Appen hittas. I manualen 

finns ingen beskrivning om hur Appen används för att låta patienterna 

avgöra hur enkelt det är att använda Appen. Användarmanualen finns som 

bilaga 2. 

 Version 2 

Utveckling av den här versionen har gjorts med små ändringar för att göra 

Appen mer användbar, och dessa ändringar grundades inte på 

patientkommentarer relaterad till otillräcklig insamlad data efter 

användning av version 1. 

Programmet modifierades med att dölja bilder som visades under 

rökningsfrågan i version 1 tills patienten har svarat på frågan och först då 

dyker en grön eller röd bild på lungorna beroende på svaret. Detta gjordes 

för att inte påverka patientens svar på frågan. En ny knapp, ”Visa grafer”, 

har lagts till i välkomstsidan. Tanken var att ge patienten en möjlighet att 

se de olika graferna när han/hon önskar utan att behöva genomföra hela 

testet först i fall de vitt se resultatet några gånger per dag. 
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3.2.3.1 Test 

Fyra patienter fick testa Appen under 2 veckor vardera, men bara tre i 

åldrarna 69, 56, 77 år hade använt Appen. 

3.2.3.2 Analys av resultat 

Denna metod har använt korrelationskoefficient som är ett begrepp inom 

statistiken som används för att bedöma graden mellan två variabler av 

linjära funktioner och demonstrerar styrkan i ett samband mellan dem och 

betecknas med ”r”. Värdet för korrelationskoefficient varieras mellan -1 

och +1. +1 ger perfekt positivt samband mellan de två variablerna, -1 ger 

perfekt negativt samband mellan de två variablerna men 0 betyder att det 

inte finns något samband mellan dem [29].  

Medelvärde som användes i version 1 har ändrats till metoden 

korrelationskoefficient eftersom medelvärdet gör det svårt att avgöra hur 

sjukdomen utvecklas på kort sikt. Rätt resultat fås endast de första 

dagarna men därefter gavs mer oförändrat resultat trots förbättring eller 

försämring hos patienten. Tanken med att använda korrelationskoefficient 

var att patienten meddelas så fort en förändring i hälsans utveckling har 

skett. 

Efter att två patienter har använt Appen har det visat sig att även den 

här metoden inte ger det resultat som har förväntats. De andra två 

patienterna som fick använda Appen fick meddelat i förväg att Slutresultat 

i Appen inte visade rätt resultat men att de kan ändå följa upp hälsan med 

de tre graferna, samt uppmanas de att fokusera mer på designen och ge 

kommentarer. 

 Version 3 

I den här versionen har det inte ändrats mycket på själva utformningen 

och designen av App. Enda ändring är i grafen ”Besvär” där max antal 

poäng har ökats från 14 till 30 för att undvika distinktion från de två 

andra graferna. Även värden på svarsalternativ för frågorna under grafen 

har också ökats för att matcha med max antal poäng för grafen. De nya 

värdena visas i följande tabell 2. 

 

Tabell 2: Justering av poängen gjordes för att ge andra värden för frågorna. 

Svarsalternativ Ja Nej 

Poäng 3 0 

 

Svarsalternativ Aldrig Sällan Ganska 

ofta 

Mycket ofta 

Poäng 0 3 6 9 

3.2.4.1 Test 

Fyra patienter i åldrar 52, 49, 59, 70 har testat Appen under mer än 2 

veckor vardera. 

3.2.4.2 Analys av resultat 

Programmet modifieras genom att använda ”Glidande medelvärdet” för att 

beräkna slutresultat istället för korrelationskoefficient. Glidande 
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medelvärde är ett vanligt sätt att bilda medelvärdet av alla värden i ett 

visst tidsintervall. Problemet med den här metoden är att man inte kan få 

resultat på de första dagarna av testet så man bör vänta ett antal dagar 

tills det första resultatet kommer fram.  

Det bestämdes från början att tidsintervall skall vara sju dagar dvs. 

redovisad data skall omfatta den senaste veckan. För att beräkna senaste 

dagen behövs då data från de 14 föregående dagarna. På det här sättet 

kommer patienten att få första resultat efter 14 dagar. På grund av 

tidsbrist och behov av mer testpersoner har tidsintervallet minskats till 

fyra dagar. Patienterna har använt Appen under minst två veckor och det 

betyder att efter åtta dagar får de det första resultatet. Beräkningar har 

blivit som följande:  

Grafen ”Besvär” har det behövts använda omvända värden på 

svarsalternativ för att få rätt resultat, beräkningen har gått till enligt 

följande  

𝐷𝑎𝑔𝑛 = 30 − 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 𝑝å 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑔  

D.v.s. om patienten har i fjärde dagen fått poäng 10 då blir det i 

beräkningen    

 

𝐷𝑎𝑔4 = 30 − 10      

𝐷𝑎𝑔4 = 20 

 

I beräkningen kommer värdet 20 att användas i resultatet  

Det har skapats ett index genom data som finns under de tre graferna.  

 

𝑇𝑛 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 

Där:  

𝑋1 = Poäng på dag n i grafen ”Hur mår du” 

𝑋2 = Poäng på dag n i grafen ”Fysiska förmåga” 

𝑋3 = Poäng på dag n i grafen ”Besvär” som har beräknats enligt ekvation(1) 

 

Tids intervall n har sätts till 4 och det betyder att första resultat kommer 

och visas på dag7  

 

𝑇𝑛 =
𝑇(𝑛−3)+ 𝑇(𝑛−2)+ 𝑇(𝑛−1)+ 𝑇(𝑛)

4
 ,       𝑑ä𝑟 𝑛 = [4, 5, 6, 7]         

 

För att kontrollera om trenden stiger eller sjunker har det behövts göras 

jämförelse mellan de olika dagarna.  

1- Om 𝑇(𝑛) ≥ 𝑇(𝑛+1) ≥ 𝑇(𝑛+2) ≥ 𝑇(𝑛+3) betyder det att trenden sjunker vilket 

innebär att patientens hälsa har försämrats under de fyra dagarna.  

2- Om 𝑇(𝑛) ≤ 𝑇(𝑛+1) ≤ 𝑇(𝑛+2) ≤ 𝑇(𝑛+3) betyder det att trenden stiger vilket 

innebär att patientens hälsa har förbättrat under de fyra dagarna.  

3- Om 𝑇(𝑛) = 𝑇(𝑛+1) = 𝑇(𝑛+2)= 𝑇(𝑛+3) betyder det att trenden är stabil. 

4- Andra alternativen betyder att patients hälsa inte är stabilt.  

  

Efter att beräkningarna är klara har det skapats en osynlig graf där 

max antal poäng är 90 (summan av max antal poäng från de tre graferna 

30 + 30 + 30). Grafen har också delats till tre färger (grön högst upp, gul i 

mitten, röd längst ner). Därefter har det gjorts en ny kontroll för att 
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bestämma färg på lungorna och vilket meddelande som visas. Kontrollen 

beskrivs nedan:  

1- Om trenden stiger/sjunker i det gröna området, om trenden är 

stabil i samma nivå i det gröna området eller om trenden går upp 

från gul området till grönt område då visas de gröna lungorna med 

tillhörande meddelande.  

2-  Om trenden går upp från rött område till gult område, om trenden 

är stabil i det gula området eller om trenden går ner från det gröna 

området till det gula området då visas de orange lungorna med 

tillhörande meddelande.  

3- Om trenden är stabil i samma nivå i det röda området, om den går 

ner från det gula området till röda området eller om trenden gå ner 

från det gröna till det röda området då visas de röda lungorna med 

tillhörande meddelande. 

3.3 Utvärdering 
Utveckling av varje version har baserat på utvärdering dels på beställaren 

[12] och dels på de inblandade i projektet.  

 Användaren 

3.3.1.1 Enkätundersökning 

Testpersoner som deltog i det här arbetet var av båda kön i olika åldrar 

med olika sjukdomsgrad. Ett sätt att få ta del av patienternas synpunkter 

och förslag till förbättringar om Appens design och funktion var genom en 

enkätundersökning. Enkäten är bifogad som bilaga 3. 

 Beställaren 

Vid varje utvecklingsfas har ett samtal med beställaren [12] gjorts där hon 

har kunnat lämna åsikter och tolkningar på designen och Appens 

funktion. Formuleringen på de flesta frågorna i Appen samt designen har 

gjorts i samarbete med henne. 
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4 Resultat 

4.1 Powerpointprototyp 
Förslaget av prototypen har skapats genom användning av programmet 

Powerpoint. Bilder och frågor visas i samma ordning som prototypen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Välkomstmeddelandet, namnet på Appen med en liten figur (Smiley) så 
bild på friska lungor. 

Figur 3: Första frågan som är den generella frågan med sex alternativ. 

Figur 4: Frågan om andfåddhet med fyra svarsalternativ. 

Figur 5: Frågan om läkemedel med två svarsalternativ. 
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Figur 6: Frågan om doser och om vilket läkemedel patienten behöver. 

Figur 7: Frågan om hosta med fyra svarsalternativ. 

Figur 8: Frågan om besvär med fyra svarsalternativ. 

Figur 9: Frågan om rökning med två svarsalternativ med extra bild med frågan. 

Figur 10: Frågan om aptit med två svars alternativ. 
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Figur 11: Stoltest-frågan med förslagsbild om hur testet görs och en timer. 

Figur 12: Skärmen där skall skrivas in antal uppresningar efter stoltestet. 

Figur 14: Frågan angående fysiska aktiviteter på test dagen. 
Figur 13: Frågan angående fysiska aktiviteter under dagen före testet. 

Mycke

t 
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4.2 Version 1 
Powerpointprototypen har testats av tre patienter vid besök på 

forskningsavdelningen. Marieann Högman [12] har träffat dem och noterat 

patienternas synpunkter. Den här versionen har byggts efter patienternas 

kommentarer, olika litteraturstudier om design av elektroniska 

frågeformulär samt på Högmans synpunkter. 

 Inmatnings Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 15: Avslutningsbild med uppmaning om att fortsätta att använda Appen. 

Figur 16: Välkomst bild, visar ett 
välkomstmeddelande, friska lungor, 
en knapp samt en kort beskrivning om 
vad Appen handlar om. Färgen på 
beskrivning som står längst ner i 
bilden är ljusare i surfplattan än i 

bilden. 

Figur 17: Första frågan i 
Appen med sex 

svarsalternativ 
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Figur 18: Två bilder på samma frågor som rör medicinering. Om Ja har valt då två 

alternativ aktiveras. 

Figur 19: Frågan om hosta med 

fyra svarsalternativ. 
Figur 20: Fråga om rökning 
som visar två Smileys. Samt 

fråga om aptit. 
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 Figur 22: Fråga om slem i 

halsen 
Figur 21: Fråga om andfåddhet. 
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Figur 23: Stoltest där man trycker på start knappen för att börja testet, därefter 

knappar man in antal gjorda uppresningar. 

Figur 24: Fråga om dagliga 
aktiviteter med två 

svarsalternativ. 

Figur 25: Sista frågan är 
om fysisk aktivitet med 

sex svarsalternativ. 

Figur 26: Avslutningssida med gröna lungor, avslutningsmeddelandet och en 
påminnelse. 
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 Slutresultat 

Slutresultat som visas i slutet av testet där de olika färgerna på lungorna 

med tillhörande meddelande kommer fram beroende på patientens svar. 

 

 Grafer 

Tre olika grafer visar slutresultat för hela perioden. 

 Utvärdering av Appen 

Endast två patienter har testat version 1 och en av dem har svarat på 

enkäten. Hela svaret finns i bilaga 4. Patienten var en man, hade lite 

teknikvana och var 61 år gammal. Patienten tyckte att Appen var lätt att 

Figur 27: Slutresultat för hela perioden presenteras beroende på patientens 

resultat. 

Figur 28: Grafen ”Hur 
mår du”. Varje punkt är 
summan av utvalda 

svarsalternativ på en 
dag. Y-led max antal 
poäng är 30 och x-led är 

tidsserie 

Figur 29: Grafen ”Fysisk 
förmåga”. Varje punkt är 
summan av utvalda 
svarsalternativ på en 
dag. Y-led max antal 
poäng är 30 och x-led är 

tidsserie. 

Figur 30: Grafen 
”Besvär”. Varje punkt är 
summan av utvalda 

svarsalternativ på en 
dag. Y-led max antal 
poäng är 14 och x-led är 
tidsserie. Färgerna på 
grafen är omvända för ju 
mindre besvär man har 

desto bättre är hälsan. 
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förstå och enkel designad men löjlig, förstod inte graferna och 

redovisningen av slutresultatet. Angående färger var patienten inte 

tillräckligt nöjd och i allmänhet tyckte han att Appen inte kunde hjälpa 

honom i dagsläge. 

4.3 Version 2  
Nästan hela designen är den samma som i version1. Här kommer några 

bilder på ändringar som är gjorda. 

 Inmatnings Design 

 

 Utvärdering av Appen 

Version 2 har lämnats ut till fyra patienter men bara tre i åldrar 69, 56, 77 

år har använt Appen. En kvinna och två män med varierande teknikvana 

från van till ingen vana. Alla patienter tycker att Appen är bra och 

spännande och har roliga bilder. Men den äldre mannen har önskat att 

minska antal bilder och lägga till några till svarsalternativ. Samma patient 

har gett förslag på att en fråga om väderlek skall läggas till i Appen. 

Kvinnan har önskat att det skulle finnas möjlighet till egna kommentarer. 

Patienterna har tyckt att Appen kan användas som ett hjälpmedel för att 

följa sjukdomen. Alla svar finns i bilaga 4, tabell 2. 

4.4 Version 3 
Designen är den samma som i version 2. Ändring var att presentera rätt 

Slutresultat genom att använda rätt metod. Här kommer några bilder på 

ändringar som är gjorda. 

Figur 31: Välkomstsida har 
ändrats genom att lägga till 

knappen ”Visa grafer”. 

Figur 32: Frågan 
angående rökningen då 
bild på lungorna inte 
visas förrän man väljer 
en av svarsalternativ 
Ja/Nej. 
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 Slutresultat 

Figur 33: De gröna lungorna förmedlar att patientens hälsa är bra. Trenden som 
visas har beräknats genom glidande medelvärde. Trenden stiger då får man de 

gröna lungorna med sitt meddelande. 

Figur 35: De röda lungorna betyder att hälsan är dåligt. Därav ges en trend som 

går nedåt. 

Figur 34: De orange lungorna betyder att hälsan inte är stabil. Trenden visar 

värden som har beräknats genom glidande medelvärde. 
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 Grafer 

I den här versionen har bara grafen ”Besvär” ändrats då max antal poäng 

har ökats från 14 till 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utvärdering av Appen 

Version 3 har lämnats ut till fyra patienter med ålder 52,49, 59 och 70 år, 

tre kvinnor och en man. Alla har teknikvana. Patienterna har lämnat bra 

kommentarer om Appen och hur den kan utvecklas i framtiden. Alla tyckte 

att färger i Appen var fina och de bilderna som har använts var mycket 

bra. En av patienterna har önskat att kunna skriva antal cigaretter per 

dag i stället för att bara välja Ja/Nej svar. En annan har önskat att lägga 

till frågor angående trötthet för att ha mer kontroll över vad som orsaker 

den. Angående slutresultatet och de tre slutgraferna då har alla patienter 

tyckt att de är lätta att förstå.  

Ingen negativ kommentar har lämnat för den här versionen och alla 

tyckte att prototypen kan hjälpa dem att följa sjukdomens utveckling. 

Kvinnan som har varit mest sjuk har stort intresse att behålla och 

använda Appen i framtiden. Enligt hennes kommentarer kan Appen hjälpa 

henne att förstå vad som påverkar hennes hälsa och vad som gör att hon 

har mått sämre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36: Y-led har ökats till 30. 
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5 Diskussion  

5.1 Appdesign 
I dagens samhälle använder de flesta människorna mobiltelefoner och 

därför har användningen av appar ökat. Fördelen med appar är att de är 

enkla att ladda ner och använda när och var som helst samt att det inte 

behövs internetkoppling varje gång de körs. Därför är tanken med denna 

studie att skapa en enkel designad App för KOL-patienter att ha i mobilen 

eller surfplattan.  

Det verkar inte finnas en full fungerande App som är riktad mot KOL-

patienter. Tidigare i studien har det presenterats två olika Appar där ingen 

kan användas utan pulsoximeter, vilket kan göra Apparna mindre 

praktiska. De kunde vara mer användbara om de har tagit upp frågor 

kring bl.a. hosta och slem som är vanliga symtom hos KOL-patienter samt 

om rökning som är den största orsaken till KOL. Ena Appen har friska 

människor som testpersoner vilket försvårar att föreställa vad KOL-

patienter har för synpunkter och nytta av Appen att kunna följa 

sjukdomsutvecklingen. Det har inte hittats en App som gör samma 

funktion som ”En koll på mig”. Därför har det varit viktigt att utveckla en 

sådan app.  

I Powerpointdesignen kan inte alla funktioner såsom slutresultat och 

grafer testas som det är tänkt från början. Patienterna har testat 

Powerpointdesignen endast en gång vid ett läkarbesök, och för att kunna 

få grafer behövs det mer inmatad data. Men efter testet har beställaren 

[12] förklarat för patienterna tanken om hur resultatet skall komma att 

redovisas. Därefter skapades första versionen av Appen.  

Största problemet under utvecklingsprocessen har varit att de flesta 

patienterna inte har lämnat kommentarer om vad som är bra och mindre 

bra med Appen och vilka utvecklingsförslag de har för att göra Appen mer 

användbar. Ibland har lämnats några frågor i enkäten utan någon 

kommentar alls. Därför har det varit svårt att kunna utveckla Appen 

utifrån patienternas behov. Under testperioden av version 2 har en patient 

inte använt Appen under de två veckorna han hade tillgång till Appen och 

han har inte heller kommenterat varför han inte har använt den. Det hade 

varit bättre om han lämnat kommentarer och skrivit varför han inte 

använde Appen.  En annan patient har lämnat önskemål om att kunna 

lägga till egna kommentarer i Appen vilket inte har kunnat tillgodoses då 

önskemålet är utanför arbetets ramar men är ett bra förslag till eventuell 

framtidsutveckling av Appen.  

I användarmanualen som har lämnats till patienterna är det meningen 

att inte förklara hur Appen skall köras. Då alla patienter som har använt 

Appen tyckt att den är lätt att förstå och använda, kan det konstateras att 

syftet med att skapa en enkel App som passar alla åldersgrupper oavsett 

teknikvana har uppnåtts. En sådan App bör vara så enkel som möjligt och 

inte innefatta komplicerade funktioner. Frågor bör vara korta och tydliga, 

många bilder bör undvikas och färger bör väljas så att de passar 

patienternas åldersgrupp och Appens syfte och innehåll. I sådana Appar 

spelar slutresultatet en stor roll för att patienterna skall förstå 

sjukdomsgraden. Därför bör den presenteras på ett enkelt sätt för 

patienten att förstå och kunna följa sin sjukdom. Presentation kan vara i 
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form av en enkel graf med ett kort meddelande som sammanfattar 

sjukdomsgrad för en viss period.  

Angående Stoltestet har ingen av patienterna kommenterat att de har 

problem med testet och det är svårt att veta hur det pipande ljudet under 

testet påverkade resultatet. Ett föreslag är att antingen minska antal pipar 

under de 30 sekunderna eller sätta ett start- och slutljud bara.   

Utifrån patientkommentarer kan en slutsats dras att ålder, kön och 

teknikvana inte spelar så stor roll i användning av Appen då alla patienter 

som hade lämnat kommentarer i version 2 och 3 kunde genomföra testet 

och de flesta har lämnat positiva kommentarer. Det har märkts att 

användning av Appen inte beror på hur svår eller lätt Appen är utan mer 

på sjukdomsgraden hos patienten som spelar stor roll. Ett exempel är att 

en patient har använt version 2 och svarat endast med ett ord på fråga 15, 

se bilaga 3, vilket betyder att han kan ha nytta av Appen men kanske i 

framtiden. För att veta varför han har svarat på det viset se hans graf 

resultat på figur 37. Man kan sammanfatta att hans hälsotillstånd har 

varit mycket bra under testperioden och enligt beställaren[12] är hans 

sjukdomsgrad låg. En annan patient som har testat version 3 har en 

annan tolkning av fråga 15, se bilaga 3. Hon har svarat att Appen har 

hjälpt henne att kunna förstå varför hennes hälsa har försämrats under 

testperioden. Hon har nämnt också att Appen skall kunna hjälpa henne 

att följa sjukdomen. Om man tittar på hennes graf resultat, bild 38 då 

förstår man att hennes sjukdomsgrad har varit mycket hög. Detta gäller 

alla andra grafer för alla testpersoner, bilaga 5. Då dras slutsatsen att 

behovet av användning av Appen kan bero på sjukdomsgrad hos patienten 

och inte ålder eller teknikvana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37: Graf för resultat av patient med ålder 77. Hans hälsotillstånd var 
mycket bra under testperioden. 

Figur 38: Graf resultat av patient med ålder 59. Hon var mycket sjuk när hon 
testade Appen. 
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5.2 Diskussion med beställaren 
I en intervju med beställaren Marieann Högman [12] (13 maj 2016) har 

hon varit nöjd med resultatet. Hon nämner att Appen som har byggts 

skiljer sig mycket från frågor i pappersformulär som används i deras 

forskning eller inom praktisk sjukvård. Appen är ett hjälpmedel för 

patienterna att övervaka egna hälsan varje dag. Hon säger att de flesta 

patienterna som har använt Appen har nämnt att den kan hjälpa dem att 

följa sjukdomen men att det är svårt att veta varför vissa patienter undvek 

att testa Appen. Det kan bero på att de är äldre människor och inte vågade 

testa något nytt eller deras att sjukdomsgrad var dålig.   

5.3 Utveckling av applikationen i framtiden 
På grund av brist på appar som riktar sig mot KOL-patienter kan den här 

studien vara ett grundarbete till ett större projekt i framtiden. Utvecklingen 

kan grundas på resultat av testpatienter samt ny forskning inom KOL 

sjukdom 

 Mata in personliga uppgifter 

Det skulle vara bra om det finns möjlighet att mata in personliga uppgifter 

vid första gången Appen används, och utifrån inmatad data ändras Appens 

design. Kön och åldern är viktiga vid designen och enligt kön kan färger 

och själva designen ändras samt utifrån åldern skall slutresultat 

analyseras på olika sätt. Att kunna sätta en tid då patienten skall få 

påminnelse att göra testet och inte glömma bort det är något att föredra.  

 Skicka resultat till läkare/sjuksköterska 

I ”En koll på mig” kan bara patienten se dagligt resultat och det är 

patientens ansvar att kontakta sjukvården i rätt tid. Så även om Appen 

visar rätta resultat kan det hända att patienten inte ringer i tid för att boka 

akut tid med läkaren eller helt enkelt glömmer bort det. Därför kan det 

vara en vinst för både patienten och sjukvården att Appen länkas så att 

sjukvården kan ha tillgång till resultatet och kunna följa upp patienterna.   

 Lägg till mer frågor 

KOL-sjukdom kan försämras under vissa årstider och patienterna bör då 

vara försiktigare med sina vardagsaktiviteter. Därför är det viktigt att 

inmatnings- och utmatningsdata ändras enligt årstid och detta utifrån ett 

förbättringsförslag från en av testpatienterna att ta hänsyn till väderlek.  

 Visa mer data 

Att lägga till en annan knapp som visar en tabell över de medicinerna som 

patienten har valt vid testet och behövt ta. 

 Tilläggskommentar 

Ibland kan patienten behöva lämna kommentarer eller notera om något 

har hänt under en viss dag som kan ha påverkat hälsan positivt eller 

negativt. 
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6 Slutsats 
I detta arbete har det skapats en App riktad mot KOL-patienter med syfte 

att vara enkelt och tydligt designad så att alla åldersgrupper kan använda 

den oavsett teknikvana. Tanken med Appen är att skapa ett hjälpmedel för 

patienter att kunna lära känna deras sjukdom och följa sjukdomsgraden 

och därmed kunna bromsa försämringen genom livsstilsförbättringar.   

Appen har utvecklats i fyra steg från Powerpointskiss till en färdig App. 

Varje version har testats av ett antal patienter och de har haft möjlighet att 

lämna synpunkter genom att besvara en pappersenkät. Patienternas 

utvärdering har använts under utvecklingsgången av de olika versionerna.  

De flesta kommentarerna som lämnats till de tre sista versionerna var 

positiva och några patienter har lämnat förslag till funktioner som kan 

vara med i en eventuell vidareutveckling av Appen. Enligt utvärderingar 

från patienterna kan man dra slutsatsen att Appen har nått sitt mål att 

vara användbar oavsett åldern eller teknikvana, men sjukdomsgraden kan 

spela stor roll. Appen kan vara ett bra hjälpmedel som kan användas 

dagligen av patienter för att följa sjukdomsgraden. Under diskussioner har 

nämnts några förslag för funktioner som kan läggas till Appen vid 

vidareutveckling av Appen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

33 

 

Referenser 
 

[1]  A. S. Scott, M. A. Baltzan, E. Dajczman, and N. Wolkove, "Patient 

knowledge in chronic obstructive pulmonary disease: Back to 

basics," COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, vol. 

8, no. 5, pp. 375–379, Sep. 2011. [Online]. Available: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21936682. [Använd 14 May 

2015]. 

[2]  Larsson K. KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. 

Läkartidningen 2007;104:1027-1028. [Online]. Available: 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?article

Id=6385. [Använd 14 May 2015]. 

[3]  S.-A. Jansson, H. Backman, A. Stenling, A. Lindberg, E. Rönmark, 

and B. Lundbäck, "Health economic costs of COPD in Sweden by 

disease severity – has it changed during a ten years 

period?," Respiratory Medicine, vol. 107, no. 12, pp. 1931–1938, Dec. 

2013. [Online]. Available: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23910072. [Använd 22 Maj 

2015]. 

[4]  E. Ericson and T. Ericson, Illustrerade medicinska sjukdomar: Specifik 

omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi, 3rd ed. Lund: 

Studentlitteratur, 2008. 

[5]  I. Björkman och H. Lindberg, ” A Service Den fysiska aktivitetens 

påverkan på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom”, vol. 23, 

2014. Available: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:765886/FULLTEXT01.pdf. [Använd 27 

Mars 2016]. 

[6] Gustafsson T., ”KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom”, 1177 

Vårdguiden, maj 2014. [Online]. Available: 

http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/KOL---

kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/. [Använd 23 April 2015]. 

[7] R. P. Wilcox, "COPD assessment test," 2012. [Online]. Available: 

http://www.catestonline.org/english/index_Sweden.htm. [Använd 27 

Maj 2016]. 

[8] C. Stenton, "The MRC breathlessness scale," Occupational Medicine, 

vol. 58, no. 3, pp. 226–227, May 2008. [Online]. Available: 

http://occmed.oxfordjournals.org/content/58/3/226.full. [Använd 

27 Maj 2016]. 

[9] "Har du KOL? – KOL.se," in Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom-KOL, 

KOL. [Online]. Available: http://www.kol.se/diagnos-behandling/har-

du-kol/. [Använd 17 april 2016]. 



 

34 

 

 

[10] "Socialstyrelsens Riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom," in Nationellt vårdprogram för KOL, 2016. [Online]. 

Available: http://slmf.se/kol/socialstyrelsens-riktlinjer-for-vard-av-

astma-och-kronsikt-obstruktiv-lungsjukdom/. [Använd 7 april 2016]. 

[11] Å. Holmner & K. Wadell, "KOL-kollen - ett mobilt system för att följa 

lungfunktion, symtom och syremättnad i hemmet hos personer med 

KOL. - Forskningsdatabasen - Umeå universitet,". [Online]. Available: 

http://www.umu.se/forskning/forskningsprojekt/forskningsdatabase

n/visa-projekt?languageId=3&code=912 och 

https://www.vll.se/VLL/Filer/f76d88ab-bd90-45df-bec2-

4da20679634f.pdf. [Använd 17 April 2016]. 

[12] M. Högman, professor vid Uppsala universitet och forskningsledare i 

Region Gävleborg. 

[13] M. Andersson and A. Granström, "Utvärdering av mobilapplikation för 

steptest i hemmet för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 

KOL," 2015. [Online]. Available: http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A793091&dswid=-736. 

[Använd 27 Maj 2016]. 

[14] J. Nilsson, "Androidapplikation för KOL - patienter," 2012. [Online]. 

Available: http://docplayer.se/14800769-Androidapplikation-for-kol-

patienter.html. [Använd 27 Maj 2016]. 

[15] I. Brace, Questionnaire design: How to plan, structure and write survey 

material for effective market research, 2nd ed. Philadelphia: Kogan 

Page Ltd, United Kingdom, 2013, pp. 4, 13–22, 47–66, 79–85, 95, 

115–127, 133, 141–161. [Online]. Available: 

http://www.gdufs.biz/Questionnaire%20Design.pdf. [Använd 14 

Mars 2016]. 

[16] P. Lietz, "Research into questionnaire design: A summary of the 

literature," International Journal of Market Research, vol. 52, no. 2, pp. 

249–272, 2010. [Online]. Available: 

http://www.ijmr.com/samples/sample1.pdf.  [Använd 3 April 2016]. 

[17] S. Rolstad, J. Adler, and A. Rydén, "Response burden and 

questionnaire length: Is shorter better? A review and Meta-analysis," 

Value in Health, vol. 14, no. 8, pp. 1101–1108, Dec. 2011. [Online]. 

Available: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301511015

245. [Använd 25 Maj 2016]. 

[18] Morton, Jill. A guide to color symbolism. Vol. 28. Colorcom, 1997. 

[Online]. Available:  

http://www.canafil.com/mycloud/ebooks/ARTS%20AND%20DRAWI



 

35 

 

NG/Morton%20-%20COLORCOM%20-

%20COLOR%20SYMBOLISM.pdf. [Använd 21 Juni 2016]. 

[19] J. Walters, M. J. Apter, and S. Svebak, "Color preference, arousal, 

and the theory of psychological reversals," Motivation and Emotion, 

vol. 6, no. 3, pp. 193–215, Sep. 1982. [Online]. Available: 

http://link.springer.com/article/10.1007/BF00992245. [Använd 20 

Juni, 2016]. 

[20] P. Valdez and A. Mehrabian, "Effects of color on emotions," Journal of 

Experimental Psychology: General, vol. 123, no. 4, pp. 394–409, 1994. 

[Online]. Available: 

http://crystalkwok.github.io/images/timeline/effect%20of%20colors

%20on%20emotions.pdf. [Använd 20 Juni 2016]. 

[21] J. Kishimoto, M. Yamaguchi, H. Haneishi, and N. Ohyama, "Color 

palette with enhanced psychological effect uncovered by multiprimary 

color display," p. 103, Jul. 2005. [Online]. Available: 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1187071. [Använd 20 Juni 2016]. 

[22] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Software engineering: A 

practitioner’s approach, 8th ed. New York: McGraw Hill Higher 

Education, 2014, pp. 40–43, 45–49, 66–71. 

[23] Y. Rogers, H. M. Sharp, and J. Preece, Interaction design: Beyond 

human-computer interaction, 1st ed. New York, NY: John Wiley & 

Sons, 2002, pp. 179–188. 

[24] Y. Rogers, H. M. Sharp, and J. Preece, Interaction design: Beyond 

human - computer interaction, 3rd ed. United Kingdom: John Wiley & 

Sons, 2011, pp. 342–344. 

[25] "Android studio,". [Online]. Available: 

https://developer.android.com/studio/intro/index.html. [Använd 20 

Juni 2016]. 

[26] B. C. Zapata, Android studio application development. United 

Kingdom: Packt Publishing, 2013, pp. 5–9, 12, 20, 23, 55–60. 

[27] D. Iséni, K. Jiawook, and S. Rasoul, "SCRUM i Stora Projekt - Hur gör 

man?," Department of Informatics, 2010. [Online]. Available: 

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1622990. 

[Använd 1 Juni 2016]. 

[28] M. Gupt, "Android chart example: MP Android chart library," 

in Android, Truiton, 2015. [Online]. Available: 

http://www.truiton.com/2015/04/android-chart-example-mp-

android-chart-library/. [Använd 27 maj 2016]. 

 

 



 

36 

 

 
 

[29] J. Van Loco, M. Elskens, C. Croux, and H. Beernaert, "Linearity of 

calibration curves: Use and misuse of the correlation 

coefficient," Accreditation and Quality Assurance, vol. 7, no. 7, pp. 

281–285, Jul. 2002. [Online]. Available: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00769-002-0487-6. 

[Använd 20 Juni 2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

37 

 

Bilagor 

Bilaga 1. CAT-frågeformulär   
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Bilaga 2.  Använder manual   
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Bilaga 3. Enkätundersökning 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 



 

45 

 

Bilaga 4.  Enkätutvärdering av de olika versionerna 

Version 1 

Endast två patienter har testat version 1 och en av dem har svarat på 

enkäten. 

Tabell 1. Svar från utvärdering av version 1 

Utvärderingsenkät Patient 1 

Hur gammal är du? 61 

Kön Man 

Har du teknikvana? Lite teknikvana 

Vad tycker du om programmet? Lite löjligt 

Vad tycker du om 

utformningen/designen? 

Rätt bra (lätt att förstå) 

Var det lätt att förstå/följa frågorna? Lätt 

Vad tycker du om bilderna? OK 

Har bilderna spelat någon roll?  Spelar ingen roll 

Vad tycker du om välkomst- och 

avslutningsbild? 

OK 

Vad tycker du om 

graferna/redovisningen av resultatet? 

Kan inte förstå grafer 

Har du några synpunkter på 

utformningen av 

grafen/redovisningen? 

Vet ej 

Hur upplever du färgerna i hela 

programmet? 

Sådär 

Några synpunkter för att förbättra 

programmet/appen? 

- 

Var det några frågor du saknade? Nej  

Tror du att appen kommer att hjälpa 

dig att följa din sjukdom? 

Inte i dagsläget 
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Version 2 

Version 2 har lämnats ut till fyra patienter men bara tre har använt appen. 

Tabell 2. Svar från utvärdering av version 2 

Utvärderingsenkät Patient 2 Patient 3 Patient 4 

Hur gammal är du? 69 56 77 

Kön Kvinna Man  Man  

Har du teknikvana? Nej  Inte så 

mycket 

Ja 

Vad tycker du om 

programmet? 

Spännande Ja  Bra  

Vad tycker du om 

utformningen/designen? 

Bra  Bra Bra 

Var det lätt att 

förstå/följa frågorna? 

Ja  Ja  Ja  

Vad tycker du om 

bilderna? 

Kul Bra Roliga  

Har bilderna spelat någon 

roll?  

Vore bra med 

utrymme för att 

lämna en egen 

kommentar. Ibland 

svårt att tolka 

bilderna. 

Ingenting Positiva 

Vad tycker du om 

välkomst- och 

avslutningsbild? 

Käckt  Bra  - 

Vad tycker du om 

graferna/redovisningen 

av resultatet? 

Bra  Bra  Bra  

Har du några synpunkter 

på utformningen av 

grafen/redovisningen? 

- Nej  Mindre 

bilder mer 

varianter 

Hur upplever du färgerna 

i hela programmet? 

- Bra  Bra  

Några synpunkter för att 

förbättra 

programmet/appen? 

Utrymme för egen 

tilläggskommentar 

- Frågor som 

berör 

väderlek 
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Var det några frågor du 

saknade? 

- Nej  - 

Tror du att appen 

kommer att hjälpa dig att 

följa din sjukdom? 

Absolut  Ja  - 

 

Version 3- slut version 

Prototypen har lämnats ut till fyra patienter. 

Tabell 3. Svar från utvärdering av prototypen. 

Utvärderingsenkät Patient 

5 

Patient 6 Patient 7 Patient 8 

Hur gammal är du? 52 49 59 70 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Man 

Har du teknikvana? Ja Ja Ja Ja 

Vad tycker du om 

programmet? 

Mycket 

bra 

Enkel 

och 

jättegullig 

Bra att ha koll på 

sig själv. Den vill 

jag ha! 

Enkelt och 

överskådligt 

Vad tycker du om 

utformningen/designen? 

Mycket 

bra 

Bra! 

Önskat 

man 

kunde 

fylla i 

antal 

cigaretter 

Bra och rolig Den är bra 

Var det lätt att 

förstå/följa frågorna? 

Ja  Ja Ja Ja 

Vad tycker du om 

bilderna? 

Bra  Super Bra, lätt läskig OK 

Har bilderna spelat 

någon roll?  

Lätta 

och 

trevliga 

bilder 

Positivt 

att man 

kan se ut 

Ja, dom är 

positiva, roliga, 

tydliga 

Nej  

Vad tycker du om 

välkomst- och 

avslutningsbild? 

Trevlig  Fina  Helt OK Bra  

Vad tycker du om 

graferna/redovisningen 

av resultatet? 

Toppen Ganska 

enkla att 

läsa 

OK Bra  



 

48 

 

Har du några 

synpunkter på 

utformningen av 

grafen/redovisningen? 

Nej  - Lätt att förstå Nej  

Hur upplever du 

färgerna i hela 

programmet? 

Positivt Bra  Bra färger. Appen 

ger en positiv 

känsla 

Ingen 

uppfattning 

Några synpunkter för att 

förbättra 

programmet/appen? 

Nej, 

den är 

lätt att 

förstå 

- Nej  Nej 

Var det några frågor du 

saknade? 

Nej  - Frågor om trötthet. 

En dålig dag 

medför trötthet och 

det kan vara bra 

att se på 

sammanställningen 

om det har 

samband med 

sjukdomen 

Vet ej 

Tror du att appen 

kommer att hjälpa dig 

att följa din sjukdom? 

Kanske Ja 

kanske 

Ja verkligen! 

Kanonbra för att 

hålla koll på sig 

själv. Ibland förstår 

jag inte varför jag 

är trött och 

energilös. Med 

appen och upp-

resningarna så 

förstår jag bättre 

varför. 

Kanske  
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Bilaga 5.  Patients grafresultat 
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