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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till de informanter som deltagit i denna studie. Tack vare er har den här 
undersökningen kunnat genomföras och ni har varit delaktiga i detta kunskapsbidrag som tillhör ett 
viktigt och aktuellt ämne.  
 
Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare My Zetterholm som givit mig  instruktiva och 
insiktsfulla råd vilket har varit väldigt givande och lärorikt.  
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Sammanfattning 
Personer som lider av migrän har i de flesta fall någon gång funderat över vad som är den utlösande                   
faktorn. Ibland vet de svaret, ibland är svaret inte lika tydligt. Att ha kunskap och förståelse över sin                  
migrän kan öka chanserna till självhjälp och ökad empowerment. Patienterna har tillräcklig kunskap             
för att kunna ta beslut som bidra till en bättre hälsa för individen. Patienten hjälper således sig själv till                   
ett bättre välmående utifrån den kunskap som patienten har om sig själv och sin sjukdom. För att                 
skapa en förståelse och större kunskap för sin sjukdom kan det underlätta att dokumentera sina               
migränanfall. Dokumentationen kan sedan användas för att hitta en gemensam nämnare till anfallen.             
Att dokumentera migränanfall kan också kallas för att föra en migrändagbok. Migrändagböcker kan             
ordineras ut av hälso- och sjukvård i form av enklare dokumentation på pappersark. Det finns också                
digitala lösningar där personer som lider av migrän kan dokumentera in mer utförliga uppgifter om sin                
migränattack via olika migränappar som finns att ladda ner. En digital lösning ger större möjlighet till                
en rikare information om personens sjukdom, men saknar ofta anpassning för migränpatienters            
särskilda behov och upplevda problematik. Personer som lider av migrän kan uppleva problematik             
med att interagera med digitala skärmar. Att interagera med skärmar kan vara en bidragande orsak till                
ett sämre mående, vilket framkom i denna undersökning. Syftet med denna studie var att undersöka               
hur ett gränssnitt för en mobil hälsoapplikation för migränpatienter kunde utformas med fokus på              
empowerment och god användarupplevelse. För att ta reda på detta, genomfördes 7 stycken             
semistrukturerade intervjuer. Informanterna fick berätta om sina upplevelse av migrän, deras egen            
kunskap om sin sjukdom, samt tekniska aspekter om hur de vill interagera med mobilappar under               
tiden som de har migrän. Den data som uppkom utifrån intervjuerna analyserades sedan med hjälp av                
kvalitativ kodning som resulterade i fyra olika teman. Behovet visar att dokumentation av             
migränanfall genom mobilapplikationer ska ske med så lite interaktionstid med skärmen som möjligt.             
Dokumentation av migränanfall kan med fördel ske med hjälp av tal och ljud. Själva gränssnittet ska                
vara enkelt och simpelt med avskalade ikoner som tydligt ska gå att identifiera. Det ska finnas                
möjlighet att manuellt eller med automatiska inställningar dämpa ljuset på skärmen. Resultatet av             
undersökningen mynnade sedan ut i lämpliga gränssnittsförslag i form av mockuper. För framtida             
forskning rekommenderas att utföra användartester med utökade prototyper, för att undersöka           
huruvida de designförslag som tagits fram i denna studie upplevs som en god användarupplevelse och               
bidrar till empowerment. 
 
 
Nyckelord: Empowerment, eHälsa, mHälsa, mobilapplikation, migrän, användarupplevelse, 
användbarhet 
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Abstract 
People who suffer from migraines have probably at some point thought about what the triggering               
factor is. Sometimes the answer is clear, and sometimes it’s not that obvious. To have understanding                
and knowledge of their migraine can increase the chances of self-help and also higher levels of                
empowerment. With self-help, the patient can make better decisions based on the knowledge of the               
disease, which can lead to a better well-being. In order to establish an understanding and more                
knowledge about their illness, it can be helpful to document the migraine attacks. The documentation can                
then be used to find a possible cause of the attacks. This is also called a migraine journal. Migraine                   
journals can be prescribed by the health services, where you get a template with less words and with                  
simple instructions of the tasks on them. There are also digital solutions, like mobile applications, that                
supports more detailed documentation. A digital solution provides more opportunities for more            
detailed information about the person's illness, but mobile apps often lacks adaption for the patient's               
specific needs and problems. Persons who suffers from a migraine attack, can experience difficulties              
when documenting a large amount of information on applications. The interaction with digital screens              
may worsen the symptom. This is one of the findings of this study. The purpose of this study was to                    
examine how a user interface for a mobile health application, could be designed with focus of                
empowerment and a good user experience. To find out, 7 semi structured interviews were conducted.               
The informants were asked to tell about their experiences, their knowledge about their illness and               
some technical aspects of how they want to interact with mobile applications while they are suffering                
from an attack. The data that was obtained from the interviews were then analyzed using qualitative                
coding that resulted in four different themes. The study showed that the potential users wish to interact                 
as little as possible with the screen. Documentation of migraine attacks can be done with the help of                  
speech and sound. The interface itself should be easy with simple icons which are easy to identify. It                  
should be possible to manually or automatically adjust the light on the screen. The result of the study                  
contributed to suggestions for how to design a suitable interface for migraine patients. The interface is                
visualised in this report in the form of mockups. For future research , it is recommended to perform                  
user tests with extended prototypes to investigate whether the design principles and design             
suggestions developed in this study are perceived as a good user experience and contribute to               
empowerment.  
 
 
Keywords: Empowerment, eHealth, mHealth, mobile application,  migraines, user experience, 
usability  
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1 Introduktion 
Omkring en miljon svenskar lider av den kroniska och delvis ärftliga folksjukdomen migrän (Dahlöf              
& Linde 2001). Ett migränanfall yttrar sig genom återkommande episoder där den drabbade upplever              
svår pulserande huvudvärk och kan uppleva en ökad känslighet för ljud, ljus och lukt. När en person                 
drabbas av ett migränanfall kan det utgöra en stor börda för individen, de närstående och samhället i                 
sig, då migrän kan innebära en stort funktionsnedsättning för den drabbade (Dahlöf & Edvinsson              
2007). För att fastställa en migrändiagnos krävs det att patienten delar med sig av sin               
sjukvårdshistoria. Patientens egen sjukvårdshistoria är den viktigaste informationskällan men många          
patienter finner svårigheter att i detalj svara på de frågor som hälso- och sjukvården ställer. Därför                
hänvisas patienterna till att skriva så kallade huvudvärksdagböcker, där patienten antecknar vilka            
dagar som migränen framträder och anfallets särdrag. Dagboken bör fyllas i varje dag och gärna så                
nära inpå som anfallet yttrar sig. Om dagboken fylls i vid ett senare tillfälle är risken större att                  
informationen inte blir korrekt (Dahlöf & Edvinsson 2007). Larsson (2009) förklarar att dagböckerna             
även kan ge information om episoder där migränen inte är lika påtaglig, vilket också kan vara av vikt                  
att följa upp. Dagböckerna används inom hälso- och sjukvården för uppföljning om hur huvudvärken              
förändras under behandling förklarar Larsson (2009). Att föra analoga anteckningar över anfallen kan             
vara besvärligt då patienten hela tiden måste hålla reda på materialet för sina anteckningar och               
noteringar, exempelvis papper, almanacka eller anteckningsblock. Då attackerna enligt Dahlöf och           
Edvinsson (2007) kan verka oförutsägbara, kan det vara svårt att ha framförhållning med att alltid               
bära med sig på dokumentmaterialet. Med en analog huvudvärksdagbok är risken större att             
dokumentationen förläggs någonstans. Detta kan även resultera i att flera olika dagböcker existerar             
och dokumenteras i, exempelvis att patienten har en dagbok på arbetsplatsen och en i hemmet. Då                
materialet är utspritt på flera ställen, är dokumentationen svår att överblicka. Att dokumentera             
informationen digitalt kan vara en lösning på den nämnda problematik som kan uppstå.  
 
Det vanligaste sättet att koppla upp sig mot internet i Sverige är enligt Internetstiftelsen i Sverige                
(2017) med mobilen. Den mobila enheten är flexibel och är idag en del av mångas vardag och finns                  
ofta nära till hands. Med hjälp av mobil-hälsa (fortsättningsvis mHälsa) kan patienten dokumentera             
sina symptom och anfall direkt i applikationen. Patienten behöver därför inte hålla koll på lösa papper                
eller spridda anteckningar, utan har all dokumentation samlad på ett och samma ställe. Med              
automatiserad statistik kan patienten få en bättre överblick av sin sjukdomshistorik utifrån den data              
som användaren har rapporterat in till systemet. Detta skapar bättre förutsättningar för patienten själv,              
då patienten kan tyda mönster, dra egna slutsatser eller bara övervaka sin sjukdom. Patientens              
kunskap om sin sjukdom kan sedan användas som diskussionsunderlag vid möten med hälso- och              
sjukvårdspersonal för upplägg av vårdplan. Som Dahlöf och Edvinsson (2007) beskrivit, upplever den             
som drabbas av ett migränanfall en ökad känslighet för bland annat ljus. Detta är således en aspekt att                  
ta hänsyn till vid utformning av ett system ämnat för personer med migrän. Hur kan digitala                
migrändagböcker utformas för att tillgodose behovet av rik dokumentation och samtidigt ta hänsyn till              
individens tillstånd med en minskad tolerans för ljus och interaktion? 
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Att vara vårdtagare kan innebära att befinna sig i en beroendeställning där beslut om den egna vården                 
fattas över vårdtagarens huvud. Att stärka patientens beslutanderätt genom samverkan med           
vårdpersonal kräver att osäkerhet förebyggs och möjliggör förutsättningar för egenvård. Som en del i              
denna process kan eHälsa och mHälsa vara ett alternativ för att stärka patientens empowerment , vilket               
löst kan översättas till självbestämmande (se. 2.1 för djupare förklaring) (Antonovsky 1987).  
 
Denna studie kommer undersöka hur mobila applikationer kan utformas för att främja migränpatienter             
till ökad egenvård utifrån användarens förutsättningar. Detta som en del av att skapa bättre självvård               
och ökad kontroll över sitt egna liv. Större kontroll och insikt i den egna vården skapar ett bättre                  
välbefinnande enligt Gammon och Mulholland (1996).  
 
Sedan tiden då smarta mobiler slog fäste och etablerat sig i många av de svenska hemmen, har antalet                  
applikationer explosionsartat brett ut sig i de digitala appbutikerna. Applikationerna finns antingen            
förinstallerade i den smarta mobilen från start men kan också laddas ner och installeras av användaren                
själv. En smartmobil anses därför som en lämplig artefakt för informationssystem gällande eHälsa             
enligt Liu, Zhu, Holroyd och Seng (2011), där innehållet enkelt kan anpassas för att passa               
användandets kontext. Det vanligaste sättet för svenskarna att koppla upp sig mot internet är via sina                
mobiltelefoner enligt Internetstiftelsen i Sverige (2017). Den mobila enheten finns ofta nära till hands              
och är ett användbart verktyg inom eHhälsans underkategori, mHälsa.  
 

1.1 Tidigare forskning 
Empowerment genom mHälsa 
Att skapa bättre förutsättningar för ökad självvård och kontroll med hjälp av mHälsa är något som                
Langius-Eklöf et al. (2017) har forskat kring. Tillsammans med sjukvårdspersonal och patienter har             
Langius-Eklöf et al. (2017) tagit fram ett förslag på en applikation som kan hjälpa patienter med                
cancerdiagnoser. Patienten kan logga sina symtom i realtidsappen och om tillståndet som rapporteras             
in av patienten verkar oroväckande, sänds ett alertmeddelande till en kontaksjuksköterska som kan             
kontakta patienten för att diskutera vidare åtgärder. Langius-Eklöf et al. (2017) menar att åtgärder kan               
sättas in i ett tidigare stadie än om patienten väntar till sitt ordinarie läkarbesök och tillägger att antalet                  
extra läkarbesök och sjukhusvistelser därav kan undvikas. Den innovativa applikationen bygger på en             
teoretisk process som kallas för personcentrerad vård (person-centered care). Med personcentrerad           
vård menas att patientens perspektiv är en viktig del och bör integreras i vårdprocessen. Detta för att                 
skapa ett samspel mellan patienten och vårdgivaren. Applikationen var utformad efter patienternas            
olika behov och resultatet visade att patienterna använde appen på olika sätt beroende på avsikt. Det                
framkom också att symptombördan minskade vid användning av appen, i synnerhet emotionella            
symptom. Langius-Eklöf et al. (2017) tror att orsaken till detta kan vara att patienterna genom               
användning av appen tar en aktiv roll i att ta kontroll över sin hälsa och sitt eget välbefinnande.                  
Huruvida livskvaliteten blir bättre eller om användning av appen hjälper patienten till ett tillfrisknande              
går inte att fastställa och behöver enligt Langius-Eklöf et al. (2017) undersökas ytterligare innan              
sådana slutsatser kan göras.  
 
Almunawar, Anshari och Younis (2015) anser att ett bra förhållande mellan patienter och hälso- och               
sjukvård är viktigt för att patienten ska känna tillfredsställelse. Detta sker genom ömsesidig förståelse,              
ett starkt förtroende och genom att patienterna får känna sig delaktiga i beslutsfattande processer. För               
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att skapa bättre förutsättningar med ökad empowerment, ville forskarna studera hur mHälsa kan             
skapa ett värde för patienter genom att tillämpa informations och kommunikationsteknik (ITK ). Med             
mHälsa omvandlas fysik vård till en digital vård utan fysiska möten. Vårdaktiviteter som kan ske med                
hjälp av mHälsa kan vara förebyggande av sjukdommar, främjande av hälsa och tillhandahållande av              
eHälsovårdtjänster. Olika interaktioner av relationer kan uppstå genom mHälsa, exempelvis mellan           
vårdpersonal och patienter, mellan två eller flera patienter eller patientens relation till sig själv via               
självbetjäning och självhjälp. Studiens syfte var att ta reda på hur hälso- och sjukvård kan uppmuntra                
patienter till att tilldela sig en mer betydande roll i vårdprocessen och hur empowerment förhåller sig                
och påverkas av mHälsa. Enligt studien från Almunawar, Anshari och Younis (2015) finns det tre               
dimensioner av empowermentinteraktioner utifrån ett mHälso-perspektiv (se figur 1).  
 

● mPersonlig innebär att patienten själv kan kontrollera och följa upp personlig information.            
Exempelvis kan personer som lider av diabetes, med hjälp av smarta klockor följa sina värden               
i personlig diabetesdagbok.  

● mMedicin ger patienten tillgång till sin patientjournal  
● mSocial tillåter patienten att interagera med andra för att utbyta information, kunskap och             

erfarenheter. 
 

 
 

Figur 1 - Fritt från  Almunawar, Anshari och Younis (2015) . Omfattning och dimensioner av mHälsa 
 

 
- mPersonlig ingår faktorer som berör personliga handlingar som registrerar hälsotillstånd med           

egenskaper som identitet/profil, personliga vanor, övningar, själsligt och emotionellt,         
personlig hälsoplan och personligt konto. 

- mMedicinskt handlar om hälsokontroller och behandling. Det kan vara e-möten,          
undersökningar eller e-recept. Det kan då handla om kroniska eller inte kroniska sjukdomar             
som fetma, cancer eller diabetes.  

- mSocial , relaterar till sociala nätverk där konversationer, kunskapshantering och upplösning          
är centralt. Följande modell illustrerar de dimensioner inom mHälsan som kan öka patientens             
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empowerment och kan enligt Almunawar, Anshari och Younis (2015) fungera som           
vägledning för utformning av mHälsosystem. 

 

1.2 Problemformulering 
Med stöd av mHälsa kan bland annat patientens empowerment ökas, processen för diagnostik             
förenklas och förutsättningar för en förbättrad behandling skapas (Wiederhold 2015). För att få en så               
klar bild som möjligt över patientens sjukdomshistoria bör det finnas väldokumenterad data över             
faktorer som berör migränpatienten. Att lagra stora mängder data ställer sig dock i konflikt med               
patientens mående under ett migränanfall. Detta då den drabbade personen kan uppleva problematik             
med att interagera med digitala skärmar då det blå ljuset kan trigga eller förvärra ett migränanfall.                
(Tatsumoto, Eda, Ishikawa, Ayama och Hirata 2013). Detta dilemma bör undersökas för att vidare              
komma fram till en ökad förståelse samt ett designförslag för hur tillräckligt med data kan kan lagras                 
av patienten, samtidigt som interaktionen med applikationen inte förvärrar symtomen. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap gällande utformning av mobilapplikationer ämnad              
för att stödja personer som lider av migrän och deras möjligheter att dokumentera sitt tillstånd genom                
mobilapplikationen. Migränapplikationen ska fungera som ett verktyg där personer som lider av            
migrän kan få en ökad kunskap om vad som utlöser deras anfall, vilket kan leda till så kallad hjälp till                    
självhjälp. Att erbjuda ett verktyg där personer som lider av migrän ges möjligheten till att främja och                 
bibehålla en god hälsa skapar möjligheter till ökad empowerment. Studien ska också mynna ut i ett                
designförslag för en migränapplikation. 
 
Studiens frågeställning lyder: 
“Hur kan ett gränssnitt för en mobil hälsoapplikation för migränpatienter utformas med fokus på              
empowerment och god användarupplevelse?  ” 
 
För att besvara forskningsfrågan kommer litteratur om migrän att studeras för att skaffa en djupare               
kunskap inom ämnet. Som datainsamlingsmetod i undersökningen kommer intervjuer med personer           
som lider av migrän att genomföras. Informanterna kommer i samband med intervjun att få titta på                
olika appar och berätta lite spontana tankar kring dess utformning. Det slutliga resultatet i              
undersökningen ska även mynna ut i designlösningar. 

1.4 Fokus och avgränsning 
Ett sätt att öka patienters empowerment med hjälp av mhälsa är att stärka relationen mellan patienten                
och personal inom hälso- och sjukvården. Detta kan ske genom att hälso- och sjukvården har en                
direktkoppling till patienten via mHälsoappen där kommunikation kan ske. En sådan lösning kan ha              
ett fokus på empowerment som har att göra med självbestämmande. Med självbestämmande menas att              
patienten är med och bestämmer i vårdprocessen tillsammans med personal inom sjukvården. Denna             
studie har inte för avsikt att fokusera på empowerment som skapas genom självbestämmande eftersom              
applikationen inte kommer vara en integrerad del i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Syftet              
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med applikationen är att fokusera på individen och den empowerment som skapas då personen som               
lider av migrän kan göra aktiva val som påverkar hälsan. Appen ska enbart fungera som ett externt                 
hjälpmedel för de personer som känner ett behov av att dokumentera sina migränanfall för att utveckla                
chanserna till hjälp till självhjälp. I detta avseende innebär hjälp till självhjälp att personen som lider                
av migrän besitter tillräckligt med kunskap för att kunna göra aktiva val för att främja och bibehålla en                  
god hälsa. Fokus i denna studie kommer därför följa den dimension inom mHälsa och empowerment               
som Almunawar, Anshari och Younis (2015) kallar för mPersonlig (se figur 1, sid. 7). Det vill säga                 
individens relation till sig själv och hur ökad kunskap om sig själv och sin sjukdom kan leda till ökad                   
empowerment. Syftet för arbetet är därmed att undersöka hur mobila applikationer kan utformas för               
att främja migränpatienter till ökad egenvård utifrån användarens förutsättningar. Slutresultatetet av           
migränapplikationens utformning kommer inte att utvecklas till fullo, utan kommer att testas inom             
ramen för detta arbete.  
 

2 Bakgrund/Teori 
Mobila applikationer ämnade för att stärka migränpatienters empowerment genom dokumentation av           
symptom och kringliggande faktorer för sjukdomen, kräver att applikationen utformas utifrån           
användarens särskilda behov för att uppnå god användbarhet i den rådande användarkontexten.  
 
I kommande avsnitt kommer en djupare förklaring av begreppet empowerment att göras och dess              
koppling till vården. Därefter kommer eHälsa och mHälsa att beröras vilket sedan följs av ett stycke                
om interaktion med ljuskällor och skärmar och dess påverkan på personer som lider av migrän. Den                
sista delen i detta avsnitt berör användbarhet och användarupplevelse. 

2.1 Empowerment 
Begreppet empowerment är brett och kan definieras på olika sätt. Kuokkanen och Leino-Kilpi (2000)              
förklarar att empowerment har sina rötter i empowermentideologin där begreppet associerades till att             
försöka ge mer makt åt underförtryckta grupper såsom arbetare, kvinnor och etniska minoriteter, för              
att bryta föreställningen om att de är passiva och okunniga, vilket sedan kom att utvidgas till en                 
acceptans för alla individers egenskaper och handlingar. Askheim och Starrin (2007) medger att             
begreppet är svårdefinierbart men att det inte hindrar dess popularitet som blivit ett ledord för många                
organisationer. Anledningen till begreppets popularitet tros vara de tre beståndsdelarna som utgör den             
svenska översättningen av order “power ”, nämligen styrka, makt och kraft vilket är egenskaper som              
människan gärna värna om. Askheim och Starrin (2007) förklarar att människan vill känna sig stark               
och kraftfull och där individer har något att säga till om. Människan finner det även viktigt att känna                  
att hen har kontroll och makt över sitt eget liv. När delordet “power ” sätts i dess fullständiga form                  
“empowerment ” vidgas betydelsen till ytterligare önskvärda egenskaper såsom självtillit, socialt stöd,           
stolthet, delaktighet, egenkontroll, kompetens, medborgarskap, självstyre, samarbete och deltagande.         
Begreppet används flitigt inom olika ämnesområden som politik, sjuk- och omvårdnad och hos             
aktivister och lobbygrupper. Inom vården innebär empowerment vikten av att stödja personer i utsatta              
situationer så som akuta situationer eller långsiktiga situationer för att främja och bibehålla en god               
hälsa (Askheim & Starrin 2007). Askheim och Starrin (2007) förklarar vidare att empowerment är              
synsätt där människan inte betraktas som ett objekt utan som en aktör som själva kan tala om “vart                  
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skon klämmer” och Gard och Melander Wikman (2012) förklarar betydelsen av empowerment som             
“hjälp till självhjälp” och “att ta makt över sin egen situation”.  
 
Termen personcentrerad vård härstammar från 1950- och 1960-talet. Begreppet syftar till den            
förändring som ansågs behöva göras inom hälso- och sjukvård då patientens perspektiv fick allt              
mindre betydelse i och med den medicinska utvecklingen (Balint, Hart, Joyce & Marinker 2013). Det               
tycktes ligga för mycket fokus på sjukdomen och för lite fokus på individen (Balint 1969).               
Brummel-Smith et al. (2016) förklarar att personcentrerad vård handlar om individens värde och deras              
preferenser och se till att deras behov uppfylls. Människan och dennes familj är det centrala för de                 
beslut som fattas. Det vill säga att individen och de närstående ses som experter och tillsammans med                 
expertis från hälso- och sjukvård, kan de bästa beslutet för vårdtagaren fattas.  
 
Inom vården talas det om patient empowerment, vilket innebär att patienten bemyndigas till att vara               
mer delaktig i besluten för sin egen vård. Patienten ska ges möjlighet att tillsammans med               
sjukvårdspersonalen komma fram till den rätta vården för hen. För att egenvården ska bli effektiv och                
där krav uppnås på medbestämmande är det bra om patienten kan värdera och hantera stress samt har                 
en klar bild av sammanhang i livet. Genom patient empowerment kan sjukvårdspersonal bli bättre på               
att förstå sjukdom och vård ur ett patientperspektiv (Pagels 2004). Digitala hälsoappar kan därför ses               
som ett hjälpmedel för att öka patientens empowerment. Genom att dokumentera sin sjukdom och              
kringliggande faktorer kan patienten följa sin sjukdomshistoria och försöka tyda samband och            
mönster. Att patienten lär sig om sin egen sjukdom och hur den yttrar sig är en fördel i sammanhang                   
där patienten är sin egen expert vilket främjar egenvården samt att patienten kan framföra sin kunskap                
till hälso- och sjukvården som får en bättre förståelse för patientens upplevelse (Dahlöf & Edvinsson               
2007; Pagels 2004).  

2.2 eHälsa 
Den digitala marknaden har ökat kraftigt och den största tillväxten inom dataindustri tillhör inte längre               
näringslivet utan en kraftig ökning har skett i de privata hemmen  (Internetstiftelsen i Sverige 2017). 
Hälso och sjukvården följer trenden och lämnar successivt det analoga, administrativa arbetet bakom             
sig för att istället digitalisera sin plattform. En digitaliserad plattform skapar nya mål med högre krav                
på vårdens tillgänglighet (eHälsomyndigheten 2016.) Det finns många definitioner om vad eHälsa            
(elektronisk hälsa ) innebär men Socialstyrelsen (2017) definierar eHälsa som ett digitalt verktyg där             
information utbyts för att uppnå och bibehålla hälsan. Framförallt är det de tre kategorierna              
kommunikation, tillgänglighet och verksamhet som utgör grundpelarna av betydelsen för eHälsa enligt            
eHälsomyndigheten (2016). För att förbättra den kommunikation som sker mellan vårdpersonal,           
sjukvård och patienter kan eHälsan användas. Det andra begreppet, tillgänglighet, syftar till patientens             
möjlighet att involvera och medverka i sin vård där eHälsa möjliggör att patienten kan boka vårdtider                
på webben och jämföra olika vårdgivare. Det tredje begreppet, verksamhet , innebär att vårdpersonal             
ges rätt arbetsverktyg samt tillgång till snabb information. Då vårdpersonal har tillgång till rätt              
information, på rätt plats och i rätt tid, blir det enklare att göra bedömningar och det administrativa                 
arbetet minskar för att ge mer tid åt det personliga mötet med patienten. Något som leder till en                  
säkrare vård (Sveriges Kommuner och Landsting 2017).  
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2.3 mHälsa 
Sedan 2005 är eHälsa ett prioriterat område för världshälsoorganisationen WHO som även bedriver             
forskning kring mHälsa. mHälsa utgör en komponent av eHälsa och WHO (2011) beskriver mHälsa              
som en del av hälso- och sjukvården som stöds av enheter som mobiltelefoner,             
patientövervakningsmonitorer, digitala personliga assistenter, och andra trådlösa enheter. mHälsan         
fokuserar på nyttan för kunden och utgår från vårdgivarens användning av tekniken (Gard &              
Melander Wikman 2012). Det finns flera hälsorelaterade appar ute på marknaden där användaren kan              
dokumentera, läsa av, eller registrera information. Apparna installeras på mobila enheter och gör det              
möjligt för individen att logga symtom, medicinering och annan data vilket bemyndigar individen att              
själva ha kontroll över sitt hälsotillstånd (Silva, Rodrigues, de la Torre Díez, López-Coronado &              
Saleem 2015). Detta skapar bättre förutsättningar för patienten själv, då patienten kan tyda mönster,              
dra egna slutsatser eller bara övervaka sin sjukdom. På så sätt och ökar patientens empowerment               
vilket enligt Gard och Melander Wikman (2012) innebär att “ta makt över sin egen situation”.               
Typiskt inom mHälsa är alltså system vars syfte är att rapportera och övervaka. Fördelarna med               
mHälsa är att det kan ske vart som helst och när som helst (Silva et al. 2015). Silva et al. (2015) ser                      
att mHälsa är en stor trend för vårdinriktad innovation då mobila enheter som stödjer 3G och 4G kan                  
skapa stora möjligheter med digitala lösningar tack vare datatransporter och databehandling. Detta kan             
vara till hjälp för personer som vill rapportera eller övervaka sitt sjukdomstillstånd med möjligheten              
att dela med sig till vårdpersonal, exempelvis personer som lider av migrän som vill dokumentera sina                
migränanfall.  
 
Över en miljon av den svenska befolkningen lider av den kroniska, neurologiska sjukdomen. En              
migränattack pågår vanligtvis mellan 4 och 72 timmar där personen upplever måttlig till svår intensiv               
huvudvärk där intensiteten kan variera från och till under anfallet. Personen som upplever en              
migränattack kan känna ett borrande, dunkande eller en pulserande värk som förvärras vid rörelser av               
kropp eller huvud. Under ett migränanfall kan den drabbade även bli överkänslig för ljud, ljus och                
dofter, varpå personen ofta blir sängliggande i ett mörkt och tyst rum för att undvika att besvären bli                  
värre (Huvudvärksförbundet u.å).  
 
Vid kontakt med hälso- och sjukvården för diagnostik av migrän är det vanligt förekommande att               
patienten ombeds föra en så kallad huvudvärksdagbok. Patienten kan göra detaljerade beskrivningar            
av sina symptom och annan huvudvärksrelaterad information, vilket kan leda till att eventuella             
felkällor  elimineras från patientens sjukdomshistoria (Dahlöf, Linde & Schenkmanis 2005).  
 
För att patienterna lätt ska ha sin huvudvärksdagbok lättillgänglig finns det digitala hjälpmedel att              
ladda ner till sin mobil eller surfplatta. Migränapplikationerna möjliggör att patienterna kan            
dokumentera sina migränanfall utifrån olika faktorer utan att behöva ha med sig en fysisk bok eller                
lösa papper. International Classification of Headache Disorders (2013) diagnostiserar huvudvärk          
utifrån fem olika kriterier. 1) Antalet attacker, som karaktäriseras av 2) varaktighet 3) egenskap 4)               
medföljande symptom. Samtidigt får inte huvudvärken 5) tyda på annan underliggande sjukdom. Den             
sistnämnda kriterien kräver en läkarbedömning men återstående fyra kriterier kan patienten själv            
samla in information om. Utöver de fyra kriterierna som användaren själv kan dokumentera kan en               
huvudvärksdagbok också innehålla information om vilken tid på dygnet som huvudvärken påbörjade,            
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intag av medicin och i vilken dosering, utlösande faktorer såsom särskilda livsmedel eller kraftigt              
väderomslag (Dahlöf, Linde & Schenkmanis  2005).  
 

2.4 Migrän och ljuskänslighet 
Nära 15 procent av den kvinnliga och omkring 5 procent av den manliga befolkningen i Sverige lider                 
av den neurologiska sjukdomen migrän. Migrän är delvis ärftlig och yttrar sig inte enbart som olidlig                
huvudvärk utan påverkar hela kroppen. Den drabbade kan uppleva symptom som illamående vilket             
kan resultera i kräkningar och känsligheten för ljus och ljud är synnerligen påtaglig. För vissa är ett                 
tidigt symptom på ett migränanfall ett så kallat aurasymtom, vilket innebär att delar av synfältet               
påverkas eller försvinner helt. Ett anfall kan vara upp emot tre dygn men vanligtvis avtar               
migränanfallet efter 12-18 timmar. Intensiteten av ett anfall kan förvärras vid ansträngning och vanligt              
förekommande är att den drabbade ligger blickstilla i ett tyst och mörkt rum. Orsakerna kan vara                
många, såsom känslighet för särskilda födoämnen, hormonella rubbningar eller stress. Sjukvården           
rekommenderar därför att patienten för en dagbok för sina anfall för att lättare kunna identifiera den                
utlösande faktorn (Hasselström 2005). Enligt Giffin, Lipton, Silberstein, Olesen och Goadsby (2016)            
är ljuskänslighet en av de mest rapporterade symptomen hos personer som drabbas av ett              
migränanfall. Analyser visar att den minskade toleransen för visuellt ljus kan hänga kvar under              
perioden då en person återhämtar sig från en upplevd migränattack och det händer att ljuskänsligheten               
kan hänga kvar i flera dagar efter attacken. Harriott och Schwedt (2014) hävdar till och med att så                  
många som 75 procent av de personer som ingick i en studie hade förhöjd ljuskänslighet rent allmänt.                 
Det vill säga att de personer som lider av migrän, i en större utsträckning är mer ljuskänsliga än                  
personer som inte är drabbade av sjukdomen. I en studie gjord av Kelman (2007), uppges det att mer                  
än en tredjedel rapporterar ljus som en utlösande faktor för migränattacker. Det blå ljuset (se figur 2)                 
och mer specifikt det som framträder vid 480 nanometer, upplevs enligt Tatsumoto et al. (2013) som                
särskilt besvärande för de som lider av migrän. 

 
 

 
Figur 2. Fritt från Bluelightexposed (u.å). Ljusspektrum 

 
Det blå ljuset i det synliga spektrumet avger hög energi vilket på engelskan benämns som HEV,                
(high-energy visible) . Det synliga högenergiljuset avges från datorer, mobiltelefoner, TV-apparater          
och glödlampor, vilket kan få en negativ påverkan för våra ögon (Gomes & Preto 2015). Noseda et al.                  
(2010) nämner att nerver från ögat till hjärnan aktiveras vid en migränattack, vilket kan leda till                
ljuskänslighet och huvudvärk. Att produkter som många av oss använder på en daglig basis kan vara                
skadliga för våra ögon är något som fler och fler vill råda bot på. På marknaden hittar vi bland annat                    
Gunnar glasögon som är framtagna för att skydda våra ögon mot det blå, digitala ljuset och särskilda                 
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migränglasögon som sägs reducera migränattacker framkallade av ljus (Gunnar 2018; Theraspecs           
2018). Det finns även datorprogram som går att installera, exempelvis f.lux (f.lux 2018). Med              
program som f.lux så minskas det blå ljuset som avges från digitala displayer framåt kvällen. Detta                
som ett sätt att minimera påfrestningar för ögon och hjärna innan läggdags då det blå ljuset har en                  
negativ påverkan på vår sömncykel (Gomes & Preto 2015). Det blå ljuset från digitala displayer               
påverkar inte enbart sömnen och är en belastning för ögonen utan kan även vara en påverkan som                 
lättare triggar igång en migränattack enligt Tatsumoto et al. (2013). Sammanfattningsvis innebär det             
att digitala skärmar som utsöndrar blått ljus kan vara extra påfrestande för migränpatienter. Därför kan               
särskild anpassning behöva göras för att applikationen ska vara användbar och användarvänlig. Att en              
tjänst är användarvänlig innebär enligt MacDonald och Atwood (2014) att tjänsten är lätt och              
behagligt att använda. Definitionen av användbarhet förutsätter ett visst mått av användarvänlighet            
men också att tjänsten tillför nytta (MacDonald & Atwood 2014).  
 
Genom att se till att tjänsten är användbar och användarvänlig ökar chanserna för en god               
användarupplevelse vilket innebär attribut som är avsedda för användaren. I slutändan handlar det om              
att utveckla en produkt eller en tjänst som hjälper människan i sin vardag (Preece, Rogers & Sharp                 
2016). Att designa digitala artefakter innebär även att vi designar för människors liv anser Löwgren               
och Stolterman (2004).  
 

2.5 Användbarhet 
Att någonting är användbart innebär i grund och botten att användaren kan utföra de handlingar som                
systemet är ämnat för. En metod för att kontrollera huruvida ett system är användbart eller inte är att                  
gå igenom de användbarhetsmål som definierar användbarhet. Genom att omvandla          
användbarhetsmålens delpunkter till frågor, vilka besvaras under designprocessens gång, kan          
designproblem eller designkonflikter identifieras i ett tidigt stadie i utvecklingen (Preece, Rogers &             
Sharp 2016). Designern kan då ställa sig objektiva frågor som berör verkningsgrad, effektivitet,             
säkerhet, nytta, intuitivitet  och inpräntade . 
 
Verkningsgrad (effectiveness ) - handlar om hur bra systemet är på att göra det som den förväntas att                 
göra.  
Effektivitet (efficiency ) - syftar till hur effektivt det är att genomföra önskade handlingar. Om det               
krävs onödiga steg eller många knapptryck för att åstadkomma en handling, anses inte systemet vara               
särskilt effektivt. 
Säkerhet (safety ) - innebär att användaren ska känna sig trygg och säker vid interaktionen av               
systemet. Rädslan för att begå misstag kan få konsekvenser som påverkar användarens beteende. Att              
användaren oavsiktligt utför en oönskad handling ska undvikas genom att se till att knappar,              
kommandon och andra element är placerade med omsorg eller att användaren har möjlighet att ångra               
sin oönskade handling. 
Nytta (utility ) - avser att funktionaliteten speglar systemets syfte. Kan användaren utöva det som den               
vill utöva med hjälp av de funktioner som finns att tillgå? 
Intuitivitet (learnability ) - syftar till hur lätt systemet är att ta till sig och lära sig. Människan vill inte                   
tillbringa någon längre tid för inlärning utan vill utföra sin uppgift så snart som möjligt. Detta gäller                 
särskilt för system som används på daglig basis, där uppgifterna ska gå att utöva utan någon större                 
ansträngning.  
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Inpräntade (Memorability ) - Med inpräntade avses hur bra användaren kommer ihåg hur systemet              
ska användas efter att användaren har lärt sig hur systemet funkar. Hur lätt kommer användaren ihåg                
hur systemet funkar efter en tids uppehåll? Med hjälp av ikoner, genomgående struktur och              
menyalternativ kan användaren ledas till att enkelt hitta rätt (Preece, Rogers & Sharp 2016). 
 

2.6 Användarupplevelse 
Att ett system är användbart behöver i sig inte betyda att det genererar en god användarupplevelse                
(Norman 2004). Att en tjänst eller produkt har en god användbarhet är dock en bra förutsättning för att                  
även uppnå en god användarupplevelse påtalar Norman (2004). Har tjänsten eller produkten en god              
användarupplevelse kan det medföra att användaren faktiskt vill, och själv väljer att interagera med              
just den tjänsten eller produkten framför en annan. Nyttan uppstår i användningen säger Ottersten och               
Balic (2004) som förklarar att funktionella krav innebär både tekniska krav men också krav som               
medför att produkten fungerar vid tillfället då den är tänkt att användas. En upplevelse är svår att                 
definiera och vi kan inte designa en upplevelse utan vi designar för en upplevelse. Vi kan ta stöd av                   
konceptuella ramverk, designprinciper, riktlinjer och forskningsresultat för att framkalla en önskad           
upplevelse. I slutändan handlar det om att reducera de negativa aspekterna som frustration och              
irritation i användarupplevelsen och istället förhöja de mer positiva aspekterna som lust och             
engagemang (Preece, Rogers & Sharp 2016).  
 
Nielsens 10 heuristiker  
Vid utformandet av en upplevelse kan det vara bra att tänka på de användbarhetsproblem som kan                
uppstå. Nielsen (1994) har tagit fram tio punkter, mer känt som The ten usability heuristics, som kan                 
användas för att utvärdera användarupplevelse. Ett system bör ha: 
1) En enkel och simpel dialog . Texter eller annan information som inte är relevant eller anses                
behövliga bör uteslutas. Detta eftersom varje visuellt element konkurrerar mot varandra vilket gör att              
den informations som anses vara relevant får mindre fokus i relation till antalet objekt. Informationen               
ska också presenteras i en logisk ordningsföljd.  
2) Systemet ska tala användarens språk . Det vill säga att uttrycken i ord, fraser eller koncept är                 
bekant för användaren. Termer som användaren inte är familjär vid bör inte användas, utan andra, mer                
etablerade ord bör i så fall användas.  
3) Att tänka på är också att inte belasta användarens minne genom att användaren behöver komma                
ihåg information från olika vyer. Information ska vara synlig eller lätt att komma åt då det är                 
ändamålsenligt.  
4) Gränssnittet ska också vara konsekvent . Användaren ska inte behöva fundera över om ord,              
handlingar eller symboler betyder samma sak vid olika tillfällen.  
5) Systemet bör också förses med tydlig feedback till användaren. Användaren ska informeras om vad               
som pågår vid olika situationer och handlingar och ska ske inom vad som kan anses vara en resonabel                  
tidsram. Exempelvis ska användaren få feedback på att ändringar har sparats efter att ha sparat ny                
information.  
6) Ibland händer det att användaren klickar på något oavsiktligt, vid sådana tillfällen behöver              
användaren en väl markerad utväg  för att ångra sin handling.  
7) När det uppstår ett fel i systemet ska ett felmeddelande visas. Felmeddelandet ska tala användarens                
språk och inte systemspråk. Användaren ska förstå innebörden av felmeddelandet. 
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8) Ännu bättre än bra felmeddelanden är att förhindra fel från att inträffa. Ett system bör också vara                  
förlåtande mot situationer där användaren gör fel av misstag och låta användaren ha möjlighet till att                
ångra sin oönskade handling. 
9) System bör också förses med genvägar  eller “shortcuts” som kan snabba på interaktionen.  
10) Och till sist, dokumentation och hjälp bör finnas tillgänglig. Det ultimata är att hjälp inte ska                 
behövas men det kan vara nödvändigt att tillhanda sådan information. Hjälpinformation kan placeras             
systematiskt beroende på vilken uppgift användaren utför. Exempelvis formatet på personnummer.           
Nielsen (1994).  

2.7 Sammanställning av teorier 
eHälsa och mHälsa är prioriterade områden inom EU enligt Gard och Melander Wikman (2012) och i                
Sverige siktar vi på att bli bäst inom området till år 2025 (eHälsa2025 2017). Den tekniska hälsan ses                  
som ett verktyg för att stödja en process, funktion eller service förklarar Gard och Melander Wikman                
(2012). En anledning till att det satsas mycket på den digitala hälsan är en förhoppning om att öka                  
individens delaktighet i att påverka den egna hälsan och på så vis få ökad egenmakt. Då patienten har                  
uppgifter om den egna hälsan förses också individen med vad som kallas empowerment, det vill säga                
att individen rustas med resurser för “hjälp till självhjälp” (Gard & Melander Wikman 2012).  
 
Migränpatienter som söker sig till hälso- och sjukvården får oftast rekommendationer att föra en så               
kallad huvudvärksdagbok där patienten fyller i detaljer om symptom och andra huvudvärksrelaterade            
uppgifter. Det kan vara uppgifter som rör tidpunkt för anfallet, anfallets varaktighet och utlösande              
faktor, för att nämna några (Dahlöf, Linde & Schenkmanis 2005). Att föra fysiska anteckningar kan               
dock ha sina nackdelar. Det kan vara otympligt att bära med sig och därför är det lätt hänt att det                    
skapas flera separata dokument med anteckningar då den drabbade inte har den ordinarie             
dokumentationen med sig och av den anledningen skapar en temporär dokumentation. Plötsligt            
existerar flera hudvärksdagböcker och dagboken tappar sitt syfte (Hundert, Huguet, Mcgrath, Stinson            
& Wheaton 2014). Dagboken utgör nämligen en värdefull källa om patientens huvudvärk och ger en               
bra översikt över anfallets frekvens, egenskaper och behandlingens påverkan (Wolland,          
Stray-Pedersen & Wilhelmsson 2004). En digital dokumentation i en migränapp skulle dessutom            
kunna effektivisera översikten ytterligare med hjälp av algoritmer som skulle kunna mappa och             
identifiera mönster automatiskt. En mobil migrändagbok har även andra fördelar. Oavsett hur mycket             
dokumentation som skrivs in så ökar inte volymen fysiskt. Vi har allt som oftast mobilen med oss och                  
behöver därför inte skapa temporära anteckningar. Sen har vi nackdelarna, att interagera med tjänsten.              
Det är inte ovanligt att den person som lider av migrän är extra känslig för ljus och visuella intryck                   
(Dahlöf, Linde & Schenkmanis 2005). Det blå ljuset som utsöndras från mobilskärmen kan alltså              
förvärra anfallets intensitet (se 2.4). Ett komplext gränssnitt där användaren ska mata in mycket data               
för bästa möjliga analys av sjukdomen kan i den rådande situationen välja att avstå från att använda                 
produkten. Det kan innebära att användaren inte fyller i någon dokumentation över huvudtaget. För att               
uppnå en god användbarhet i den rådande användarkontexten bör migränapplikationer utformas           
utifrån användarens särskilda behov. Finns det någon lösning på detta designdilemma? Produkter som             
användaren inte motiveras till att använda eller är omständiga att använda, kan leda till låg               
användningsgrad. Det ställs därför krav på produkten eller tjänstens funktioner. Användningskvalitetet           
ökar om det produkten eller tjänsten är försedd med de funktioner som användaren behöver och att de                 
kan användas i den situation som användaren befinner sig i förklarar Ottersten och Balic (2004).  
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I denna studie har empirisk data analyserats utifrån ovanstående teorier men med ett större fokus på                
teorierna som handlar om användbarhet och användarupplevelse. Nielsens (1994) beskrivningar kring           
användbarhet och Preece, Rogers och Sharps (2016) riktlinjer för användarupplevelse, har legat till             
grund för utvecklingen av designförslagen. Empirisk data kan tillsammans med teorier bidra till en              
förståelse för hur en mobil hälsotjänst kan stödja patienters empowerment. 
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3 Metod 
Studiens upplägg består av fyra steg som slutligen kan ge svar på forskningsfrågan. (se figur 3) 
Studiens frågeställning lyder:  
“Hur kan ett gränssnitt för en mobil hälsoapplikation för migränpatienter utformas med fokus på              
empowerment och god användarupplevelse?  ”   

 

 
Figur 3 - undersökningsupplägg 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
I denna studie har en kvalitativ ansats och ett induktivt tillvägagångssätt tillämpats. Ett induktivt              
tillvägagångssätt innebär att empirisk data utgör utgångspunkten för studien. Att empirisk data är             
kvalitativ innebär att informationen som samlas in från undersökningen är subjektiva uppfattningar            
där innebörden kräver tolkning (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). För att skapa en förståelse för              
hur personer som lider av migrän upplever sitt sjukdomstillstånd krävs det att vi lär känna användaren.                
Utifrån inhämtad kunskap kunde krav fastställas och gränssnittsförslag menat att främja patienter till             
ökad empowerment utformas.  
 
Vid tillfället då ett migränanfall yttrar sig kan patienten likställas med att ha en funktionsnedsättning               
(Dahlöf & Edvinsson 2007). Gard och Melander Wikman (2012) konstaterar att två personer med              
samma funktionsnedsättning inte nödvändigtvis upplever samma nedsättning. Därför var ett av           
syftena i denna studie att skapa en djupare förståelse för individen och dennes upplevelse. En               
kvalitativ forskning har bedrivits där tyngdpunkten av datainsamlingen och analysen av denna låg på              
ord snarare än på kvantifiering. Bryman (2011) hävdar att ett induktivt angreppssätt främjar detta              
syfte, genom att inhämta kunskap gällande individens uppfattning och tolkning av verkligheten.  
 

3.2 Intervjuer 
Bryman (2011) säger att intervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning då den är                
väldigt flexibel. Preece, Rogers och Sharp (2016) liknar en intervju som ett “samtal med ett syfte” där                 
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samtalets utformning varierar beroende på vilken intervjumetod som används. Preece, Rogers och            
Sharp (2016) förklarar att det finns fyra huvudtyper av intervjuer. Ostrukturerade, strukturerade,            
semistrukturerade och gruppintervjuer . Gruppintervjuer genomförs i en liten grupp med en           
handledare som leder och styr intervjun. De tre andra intervjuformerna: ostrukturerade, strukturerade            
och semistrukturerade, syftar till hur stort inflytande och kontroll intervjuaren har över intervjun. Vid              
strukturerade intervjuer ställs samma frågor, i samma ordning, till alla informanter. Frågorna är             
vanligtvis slutna vilket innebär att svaren förväntas tillhöra en förutbestämd uppsättning av alternativ.             
Detta innebär att intervjuerna kan standardiseras och svaren kan enkelt mätas mot varandra (Preece,              
Rogers & Sharp 2016). En ostrukturerad intervju innebär enligt Preece, Rogers och Sharp (2016) att               
både intervjuaren och informanten kan styra intervjun. Frågorna som ställs är vanligtvis öppna och              
informanten förväntas inte ge något förväntat innehåll i sina svar, utan syftet är att utforska bredden av                 
olika uppfattningar. Informanten kan välja hur utförliga svar som ska ges och kan välja att beskriva                
detaljerat eller svara kortfattat på frågorna. En ostrukturerad intervju handlar oftast om ett specifikt              
ämne som berörs på djupet och det kan hända att intervjuaren enbart ställer en ingångsfråga som                
sedan är utgångspunkten för intervjun förklarar Bryman (2011). En ostrukturerad intervju är därför             
den intervjumetod som mest liknas vid ett samtal. Vid semistrukturerade intervjuer ställs både slutna              
och öppna frågor. En semistrukturerad intervju är således en blandning av strukturerade- och             
ostrukturerade intervjuer. Det finns en uppsättning av frågor som ska avverkas under intervjun med              
respektive respondent. Till skillnad mot en strukturerad intervju där frågorna är väldigt specifika och              
med fasta svarsalternativ, så uppmuntrar en semistrukturerad intervju att informanten utvecklar sitt            
svar på frågan tills att ingen ny information tillkommer Preece, Rogers och Sharp (2016).  
 
I denna undersökning har semistrukturerade intervjuer valts som den primära datainsamlingsmetoden.           
Specifika teman kan behandlas utifrån en intervjuguide med en uppsättning frågor där ordningsföljden             
på de ställda frågorna kan variera utifrån hur informanten väljer att styra samtalet. Intervjun kan               
således kännas mer avslappnad och informanten kan själv avgöra hur pass utförlig hen vill vara i sina                 
svar. Detta kan vara en trygghetsfaktor för informanten då ämnet som ska diskuteras berör sjukdomar.               
Att använda sig av intervjuer för att samla in empirisk data innebär att många personer på kort tid kan                   
berätta sina historier och reflektioner. I denna undersökning kan informanterna själva sätta ord på              
deras upplevelse av migrän och hur de agerar i praktiken. De kan också få återge vilka rutiner de                  
använder sig av för att dokumentera sina anfall, eller övriga metoder och tillvägagångssätt som hjälper               
dem i deras vardag om kampen mot migrän eller vad som kanske finns mer att önska.  

 

3.2.1 Urval 
De personer som kan bidra till kunskap för undersökningen kallas för population förklarar Preece,              
Rogers och Sharp (2016) och är de vi vill samla information i från. I denna undersökning är                 
människorna som passar in i populationen lätt att identifiera. Nämligen personer som lider av, eller               
tror sig lida av migrän. Den primära populationen i denna studie för dessutom någon form av                
dokumentation över sina migränanfall. På så vis kan viktiga attribut för utformandet av en              
migränapplikation fastställas. Att ringa in vilka som tillhör populationen är inga större svårigheter, att              
få tag på populationen är en annan. I relation till den satta tidsramen då projektet har genomförts har                  
tillgången till informanter som lider av migrän varit begränsad. Detta innebär att ett så kallat               
bekvämlighetsurval har gjorts. Fyra av de sju informanter som deltar i undersökningen är sedan              
tidigare bekant med personen som genomfört intervjuerna. Det har gjorts efterlysningar i tillgänglig             
bekantskapskrets och i de fall där vetskapen om sjukdomen sedan tidigare är känt, har personen               
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genom muntlig kommunikation blivit tillfrågad att delta. Utav de sju informanterna som har             
intervjuats, är det enbart tre som har erfarenhet av att dokumentera sina anfall. Den primära               
populationen är alltså i minoritet i denna undersökning.  

 

3.2.2 Genomförande 
Framtagning av intervjufrågor 
Med en kvalitativ intervju är syftet att skapa en förståelse för hur olika ämnen upplevs utifrån                
informantens eget perspektiv på världen (Kvale 1997). Målet med intervjuerna var att skapa en              
förståelse för individer som lider av migrän och vilka svårigheter de kan uppleva under ett               
migränanfall. Vad är informanterna bra respektive mindre bra på i den rådande situationen? Utifrån              
insamlad data ska sedan krav kunna fastställas. Det gjordes en pilotintervju vilket ledde till en mindre                
justering av frågorna. Bland annat ströks en del etiskt tveksamma frågor och några fler tekniska frågor                
lades till för att få rätt fokus på intervjun. Frågorna till den semistrukturerade intervjun innehöll               
många öppna frågor där informanten gavs utrymme att formulera sina svar fritt (se bilaga 1). Frågorna                
berörde bland annat informantens egna upplevelse av sina migränanfall för att skapa empati och              
förståelse för individen. Andra frågor handlade om huruvida patienten känner sig ha kontroll över sin               
sjukdom för att sedan kunna koppla det till begreppet empowerment. Tekniska frågor som kan              
kopplas till användbarhet och användarupplevelse berördes också för att få information om hur             
gränssnitt och interaktion upplevs utifrån patientens perspektiv. Något att tänka på vid utformning av              
semistrukturerade frågor är att inte utforma frågorna så att ett visst svar förväntas. Frågorna ska alltså                
ha en objektiv formulering och inte uppmuntra informanten till att svara på ett särskilt sätt, i tron att                  
det är det svaret som intervjuaren är ute efter säger Preece, Rogers och Sharp (2016).  
 
 
Genomförande av intervju samt mindre observation 
Det genomfördes sju semistrukturerade intervjuer vilka genomfördes i en miljö som informanterna            
kände sig bekanta och bekväma med. Hit räknas hemmiljö eller arbetsplats. Genom att befinna sig i en                 
välbekant miljö ökar möjligheterna för att informanten öppnar upp sig och ge utförligare svar på               
frågorna som ställs då informanten känner en större trygghet (Preece, Rogers & Sharp 2016). Innan               
intervjun påbörjades, genomfördes en introduktion där informanten informerades om målet med           
intervjun och om etiska aspekter samt att intervjun kom att spelas in. Detta förmedlades både muntligt                
samt skriftligt vilket informanten godkände via ett samtyckesavtal (se bilaga 2). Preece, Rogers och              
Sharp (2016) förklarar att ljudinspelningar är mindre påtagliga än videoinspelningar och den som             
intervjuar kan fokusera mer på själva intervjun är att koncentrera sig på att anteckna varje ord som                 
sägs. Preece, Rogers och Sharp (2016) förklarar att upplägget för intervjuer brukar inledas med några               
lättsamma frågor för att värma upp och komma i stämning. Sedan övergår intervjuerna till en               
ordningsföljd där de mer djupgående frågorna tas upp mot slutet av intervjun. Bryman (2011) tillägger               
dock att detta oftast inte gäller semistrukturerade intervjuer eftersom ordningsföljden kan variera            
mellan de olika intervjusessionerna då samtalen kan leda in i olika riktningar beroende på vad som                
känns naturligt.  
 
Målet med intervjuerna var att skapa en djupare förståelse för var och en av informanterna och hur                 
individen upplever eller reagerat vid särskilda situationer då personen har migrän. Intervjuerna            
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genomfördes därför i en miljö som informanten känner sig väl bekant med, vilket bidrog till en mer                 
avslappnad och naturlig samtalsmiljö. Informanten fick känna sig fri med att prata om sin sjukdom               
och de framtagna frågorna sågs mer som riktlinjer för ämnen som på något vis skulle beröras i                 
undersökningen. Informanten tilläts att styra intervjun i önskad riktning, vilket gjorde att            
ordningsföljden kunde se olika ut beroende på hur utförlig informanten valde att vara. Den ordinarie               
ordningsföljden av frågorna (se bilaga 1) var kategoriserade ämnesvis där informanten först fick             
berätta lite generellt om sin sjukdom för att sedan specificera olika upplevelse och beteenden. Ibland               
gavs utförliga detaljer om betenden redan i inledningsfasen och ansågs inte behöva besvaras igen om               
informanten inte ville tillägga något. Den senare delen av intervjun övergick till lite mer tekniska               
frågor om interaktion av digitala artefakter. Informanterna fick testa att registrera ett anfall på två               
olika applikationer och samtidigt påtala vad de tyckte om tjänsternas grafiska innehåll och             
uppbyggnad av interaktion. Den första appen, “Migrändagbok” var på svenska och väldigt simpel i              
sitt utförande och mer begränsad gällande dokumentation. Den andra appen som testades var             
engelskspråkiga “Migraine Buddy” och var mer komplex i sitt utformande. Målet var inte att ställa de                
två apparna mot varandra utan syftet var att visa olika sätt att interagera och förflytta sig i en                  
applikation för att ge inspiration om möjliga lösningar som den potentiella användaren kan tänkas              
vilja ha i en migränapp. Den sista delen av intervjun handlade om relationen till hälso- och                
sjukvården. Sedan stängdes inspelningsutrustning av och anteckningarna som gjorts på datorn           
stängdes ner, vilket signalerade att intervjun var slut och informanten tackades för sitt deltagande och               
informerades att de är välkomna att höra av sig om de hade några frågor. De intervjuer där                 
informanten dokumenterade sina anfall tenderade att ta längre tid än vid de intervjuer där informanten               
inte antecknade sina anfall där det kunde skilja uppåt 30 minuter mindre intervjutid. Detta eftersom               
antalet frågor blev färre vid de sessioner där informanten inte förde någon dokumentation och inte               
kände ett behov av att göra det. 
 

3.3 Analys 
Det insamlade materialet från en kvalitativ intervju kan generera stora mängder data som sedan ska               
analyseras. Det finns enligt Bryman (2011) inte några självklara regler som ska följas när kvalitativ               
data ska analyseras, däremot finns det generella tillvägagångssätt och riktlinjer. Bryman (2011)            
nämner bland annat analytisk induktion som är en generell strategi vid kvalitativ dataanalys, grundad              
teori, vilket bygger på att generera teorier utifrån insamlad data samt kodning. Utifrån olika              
frågeställningar av materialet kan innehållet sedan kodas förklarar Bryman (2011). Kodning innebär            
att det insamlade materialet struktureras utifrån olika teman och på så vis sammanfatta resultatet.              
Detta kallas även för tematisk analys och skiljer sig från andra analysmetoder som narrativ analys där                
materialet inte delas upp i fragment. Något som kodning av material ofta får kritik för, förklarar                
Bryman (2011).  
 
Analysprocessen inleddes först med att skapa en förståelse och en helhetsbild av det insamlade              
materialet. Inspelningarna från vardera intervju lyssnades igenom och transkriberades så snart som            
intervjuerna var genomförda och intrycken fortfarande var färska. Intervjuerna lästes sedan igenom            
och kontrollerades mot ljudinspelningarna så att de stämde överens. Därefter lästes de transkriberade             
intervjuerna igenom ordagrant och själva analysen av innehållet kunde påbörjas.  
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För att analysera materialet i denna undersökning har analysmetoden kodning använts. Detta i enlighet              
med det tillvägagångssätt som Bryman (2011) förespråkar. Den mer generella kodningsanalysen           
lämpar sig bättre än exempelvis grundad teori, där ny data samlas in med hjälp av teoretiskt urval,                 
vilket lämpar sig bättre i en mer iterativ process. Till skillnad från en innehållsanalys, som ofta                
används vid kvantitativa analyser, innebär kodning att kategorierna eller de olika teman inte har för               
avsikt att räknas, utan snarare tolkas, men räkning av antal kan förekomma även i tematisk kodning.  
 
Transkriberingarna skrevs sedan ut i pappersformat. Detta för att underlätta processen för själva             
kodningen som genomfördes enligt följande fyra steg: 
 
Steg 1: Var och en av transkriberingarna lästes igenom och i slutet av den aktuella transkriberingen                
som analyserades gjordes anteckningar. Övergripande teman och grova klassificeringar antecknades          
samt utmärkande handlingar eller händelser. 
Steg 2: I steg två lästes texten om igen, men denna gången gjordes mer noggranna anteckningar.                
Stycken, ord och fraser ströks under med olika färgpennor, nyckelord highlightades och anteckningar             
gjordes i marginalen. 
Steg 3: I det tredje steget började en mer systematisk kodning av texten att ta form. De textfragment                  
som har markerats, delades in i teman eller kategorier. Teman som återkom fler gånger eller som på                 
något vis liknade varandra, togs bort eller kombinerades till ett nytt tema.  
Steg 4: Kodningen från de ovanstående stegen utgjorde en del av analysen och underlättade för               
tolkningar av det insamlade materialets innebörd av data. En utgallring av teman gjordes i respektive               
transkribering för att behålla dem som ansågs vara av betydelse i förhållande till informanten.              
Sammankopplingar mellan olika kodningar gjordes och sattes i relation till forskningsfrågan och            
litteratur. 
 
Det som har kodats i det insamlade materialet gäller: saker som händer, vad folk gör, när något                 
händer, vad informationen representerar, vilken kategori en viss sorts information anses tillhöra, vad             
informationen representerar, vilket tema är denna information ett exempel på?, svarar informationen            
på något tema?  
 

3.4 Utveckling av design 
Utifrån den data som samlats in träder en klarare bild fram över vad som ska göras och vad som är                    
önskvärt hos de potentiella användarna. Ett första steg är att skapa insikter om vilka funktioner som                
bör finnas samt vad appen ska innehålla och hur layouten ska utformas. När kodningen var klar kunde                 
viktiga attribut som påverkar användbarheten och användarupplevelsen identifieras. Dessa attribut          
vägdes in vid skapandet av gränssnittsförslagen. Det primära scenario som användes vid skapandet av              
gränssnitten är situationen där användaren ska registrera ett anfall. Med nämnda scenario som             
utgångspunkt, utformades gränssnittsförslag för en migränapp. Designförslagen som ges (se 4.2           
Analys och designförslag), har som syfte att främja patientens empowerment samtidigt som hänsyn             
visas till patientens särskilda behov och nedsatta förmågor, vilka identifierades genom kodningen av             
intervjuerna (se 4.1 Intervjuresultat).  
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3.5 Tillförlitlighet 
Målgruppen är tydligt identifierbar och ett bekvämlighetsurval av populationen kommer att användas            
till denna undersökning. Det vill säga informanter som är tillgängliga och villiga att delta (Preece,               
Rogers & Sharp 2016). Att använda en del av populationen genom ett bekvämlighetsurval, påverkar              
huruvida resultatet kan generaliseras för att spegla hela populationen vilket i detta fallet faller under               
ramen för vad som benämns som icke-sannolikhetsurval (Preece, Rogers & Sharp 2016). I kvalitativ              
forskning finns det enligt Bengtsson (2016) inga särskilda kriterier för hur många informanter som              
bör delta i undersökningen, utan antalet informanter baseras på hur mycket data som behövs för att                
besvara forskningsfrågan. Enligt Fridlund och Hildingh (2000) involveras vanligen runt 1 till 30             
stycken informanter i kvalitativa studier. I denna undersökning är tillgången till informanter som lider              
av migrän begränsad. Detta innebär att den insamlade informationen eventuellt inte uppnår full             
mättnad. Med mättnad menas att ytterligare datainsamling inte tillför någon ny kunskap (Boddy             
2016). Boddy (2016) hävdar dock att tillförlitlig data kan fås med fåtalet informanter då de kan ge en                  
ny, djup och nyanserad förståelse av det som undersöks. Dessutom finns det mycket litteratur och               
tidigare kunskap om migrän. Detta kan möjligen väga upp ett tunnare empiriunderlag. Sundström             
(2005) hävdar att antalet informanter som behövs till intervjuer eller användartester varierar beroende             
på vad det är för projekt. Sundström (2005) fortsätter att förklara att även med få informanter som inte                  
är statistiskt tillfredsställande kan värdefulla insikter ges och att en liten skala av användarinvolvering              
är bättre än ingen alls men att en riktlinje är minst 4 stycken om det finns en tydlig användarmålgrupp.  
 

3.6 Etiska överväganden 
I forskningssammanhang krävs det en etisk ansökan för att bedriva forskning som avser människor              
och sjukdomar. Som student på kandidatnivå är det däremot inget krav (Epn 2018) på att göra en                 
etisk ansökan. Däremot är det en sedvanlig bestämmelse att all forskning som involverar människor              
ska genomföras med respondenternas informerade samtycke (Johansson 2011). Eftersom antalet          
informanter har varit begränsad i denna studie har ett bekvämlighetsurval gjort, där några av              
informanterna har en tidigare relation till personen som höll i intervjuerna. Vid en nära relation kan                
resultatet möjligen komma att påverkas. Kanske känner personen press av att förmedla ett visst svar i                
tron att det är ett tillfredsställande svar till den bekanta som håller intervjun. Ett annat tänkbart                
scenario är att personen som tidigare är bekant med intervjuaren känner sig mer avslappnad. Särskilt               
då ämnet handlar om sjukdom vilket kan vara ett väldigt personligt ämne att diskutera. Eftersom               
undersökningen berör människor och sjukdomar kan ett bekvämlighetsurval vara en fördel utifrån ett             
etiskt perspektiv. Vid urval där en grupp av människor kvoteras ut för att de är kopplade till                 
sjukvårdens system hade inte varit lika etiskt försvarbart. Respondenterna från bekvämlighetsurvalet           
valde självmant att ställa upp i undersökningen och blev innan undersökningen både muntligt och              
skriftligt via samtyckesavtal (se bilaga 2), informerade om undersökningens syfte och vad deras             
medverkan innebar för undersökningen. Informanterna blev även upplysta om hur materialet av deras             
medverkan skulle användas och vilka som kom att ha tillgång till källmaterialet. Även risker och               
upplägget av undersökningen informerades. Följande utgör forskningsetiska principer som tagits fram           
av Vetenskapsrådet (2002) och är en vedertagen norm inom forskning. Informanterna upplystes även             
om att deltagandet var konfidentiellt och frivilligt och att deltagaren när som helst kunde välja att                
avbryta, utan att behöva nämna orsak till avbrottet.  
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4 Resultat 

4.1 Intervjuresultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet från informanternas intervjuer. Det empiriska resultatet har 
analyserats i olika teman som utgör rubriker i detta avsnitt 
 
Syftet med intervjuerna var att skaffa en ökad förståelse om hur det är att leva med migrän och vilka                   
nedsättande förmågor som kan uppstå vid ett migränanfall. Informanternas berättelse kring sin            
sjukdom genererade en levande bild om vem den potentiella användaren kan vara, samtidigt som              
nyttig information om möjliga designlösningar kunde tydas utifrån den problematik informanterna           
upplevde.  
 
I denna studie genomfördes sju stycken semistrukturerade intervjuer. Efter kodning av de            
transkriberade materialet framkom följande fyra teman som har grund i forskningsfrågan: 

1. Förvärrande omständigheter 
2. Dokumentation 
3. Interaktion 
4. Kunskap om sin sjukdom 

 
 
Förvärrande omständigheter 
Fem av de sju informanterna spenderar mycket tid framför datorer i sitt arbete. Något som inte anses 
vara en gynnsam aktivitet för den person som lider av migrän.  

 
“Man kan väl säga att migränpatienter inte är anpassade för informationssamhället” 

- Informant B 
 
Informant B talar om den digitala värld vi lever i idag och hur detta påverkar det vardagliga livet. Att                   
interagera med skärmar är något som upplevs som problematiskt för samtliga informanter och för två               
av informanterna ansågs det uteslutet att utöva någon form av aktivitet med skärmar under ett anfall.                
Anfallen kan öka i intensitet då skärmljus och rörliga element och animationer i gränssnittet upplevs               
som särskilt ansträngande och påfrestande för flertalet av informanterna.  
 
“Jag ser ju inget för det första, för jag har ett öga som hänger när jag får migrän, å sen så får jag ju 

huvudvärk, man får ju huvudvärk av ljuset asså” 
- Informant C 

 
Dokumentation 
Av de sju personer som har intervjuats är det tre stycken som loggar sina anfall. En person för väldigt                   
simpel loggning genom att anteckna i almanackan när anfallet börjar respektive sluta. Denna person              
ser heller inget tydligt mönster annat än ett tidsmönster. Detta kan bero på att personen i fråga enbart                  
loggar start- och sluttid, vilket således inte ger några indikationer på andra samband.  
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“Man dokumenterar ju för att kunna ha koll.. Och man glömmer ju, man gör ju verkligen det. När var 
det nu jag hade migrän? Nu är det väl snart dags? Och så går man och förbereder sig för ett anfall. 

/.../Men jag förberedde mig ju på det och försökte räkna ut om jag skulle kunna göra något, typ 
semester till Kreta.” 

- Informant C 
 

De återstående två personer som loggar sina anfall gör något mer utförliga anteckningar. Bland annat               
så antecknas anfallets varaktighet, smärtskala, och övrigt välmående som kan påverka att ett anfall              
uppstår, till exempel om personen varit stressad eller sovit för lite, eller brutit andra rutiner som kan                 
påverka välmåendet. Dokumentationen anses vara viktig, dels för individerna själva men ses också             
som användbart vid kontakt med vården som då fungerar som diskussionsunderlag eller uppföljning             
av effektiviteten hos olika läkemedel.  
 
Det råder delade meningar kring vid vilket tillfälle som appen önskas att användas. Ska              
dokumentationen ske i anslutning till migränanfallet då omständigheterna och upplevelserna är           
märkbart kännbart och färskt i minnet, eller vid ett senare tillfälle då det värsta är över, men då minnet                   
kanske börjat svikta?  
 
“Jag vet ju bara hur man själv är. Att nu är det över, nu mår jag bra. Så då blir det inte att man gör 
det efteråt, för då ska man ta ifatt allt annat i livet och då glömmer man det där som man skulle göra 

sen. Så är det enkelt och kort så tar det ju inte så långt tid. men det ger ju inte så mycket kanske.“ 
- Informant A 

 
 
Det framkom dessutom en annan baksida av att dokumentera sina anfall. Att kontinuerligt             
dokumentera sina svårigheter när sjukdomen yttrar sig kan ge negativa effekter på psyket. Dels genom               
att ständigt tänka och känna efter hur måendet är men också att patienten via dokumentation kan se                 
antalet dagar som genomlevs med migrän och hur mycket medicin som brukas.  

 
“Å ena sidan, ju mer och ju oftare man fyller i den desto bättre kunskap får man ju och desto lättare 
kan det ju vara att hitta mönster och få en ökad förståelse. Å andra sidan så är det ju tråkigt att hela 

tiden tänka på huvudvärk och känna efter.” 
- Informant B 

 
Interaktion 
Ljus, ljud och visuellt krävande gränssnitt är inte önskvärt. Gemensamt för informanterna är att det               
ska vara enkelt och avskalat. Interaktionen med skärmen ska helst vara kort för att inte förvärra                
tillståndet för migränpatienten. Samtliga informanter föredrog ett gränssnitt som utgörs av simpla            
ikoner eller enklare typer av bilder framför alternativ med text. Att scrolla upplevs för en del av                 
informanterna som en negativ upplevelse, där andra inte upplever några särskilda problem med detta.              
För en av informanterna är interaktion med skärmar nästintill uteslutet. Informanten i fråga får så pass                
kraftigt synbortfall att det inte anses lönsamt att pressa fram synen då det blir en märkbar negativ                 
påföljd hos personens välbefinnande. Övriga informanter lägger inte lika stor vikt av att interaktion              
med skärmar är totalt uteslutet, men de poängterar att det absolut inte är en önskvärd handling. Vid                 
förfrågan om ett gränssnittsutformning svarar en av informanterna följande:  
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“Det får inte vara för invecklade saker jag får svara på eller skriva eller såhär..Utan det ska vara 
enkla, konkreta saker. Inte en massa färger, eller eeh blixtrande saker. Utan enkel utformning både 

utseendemässigt och innehållsmässigt. Inte för mycket att läsa och skriva. Det ska vara basic” 
- Informant G 

 
Det informant G beskriver är inte ett unikt svar utifrån vad som framkom i undersökningen. Den                
potentiella användaren lär inte dokumentera sitt anfall då den är som värst, men när situationen tillåter                
det, så bör gränssnittet vara enkelt utformat. Detta för att dokumentationen bör ske så nära inpå                
anfallet som möjligt och är vid interaktion av loggningen troligen inte helt återhämtad.  
 
Kunskap om sin sjukdom 
Trots att majoriteten av informanterna inte för någon loggbok tycker de sig ha en förståelse över vad                 
som orsakar deras anfall. Vanligaste orsaken är stress vilket kan ha att göra med att det är en av de                    
mer påtagliga utlösande faktorerna. Flertalet av informanterna var trots allt osäkra på om det fanns               
okända utlösande faktorer och ställde sig positiva till att lära sig mer om sin sjukdom. Att kunna tyda                  
mönster och samband skulle kunna hjälpa dem att identifiera vad som utlöser deras migrän och på så                 
vis kunna få mer makt över sitt liv.  

 
“Ä r det då så att det finns ett mönster i det för då kan det vara lättare att förebygga också, för då kan 
man ju se om det hänger ihop med någonting speciellt eller så där, och då kan man kanske förebygga 

det istället /.../Det skulle vara intressant att se ett mönster och inte bara tro sig veta.” 
- Informant G 

 
Informant G förklarar att hen kan tänka sig att börja dokumentera för att lära sig mer om sin sjukdom 
än det som hen tro sig veta. Det vill säga tydliga faktorer som hen märker av själv. Informant G tror 
dock att det kan finnas saker som kan trigga ett anfall men som ännu inte är känt och tror därför att 
dokumentation skulle kunna hjälpa hen att identifiera vad detta skulle kunna vara, för att lära sig 
undvika det.  
 

“Kunskap och kunskap...Jag vet ju bara om det som jag själv kan konstatera” 
- Informant F 

 
Informant F, för inte heller någon loggning av sin migrän och resonerar liknande informant G. Den 
kunskap som är känd är den som är lätt att identifiera i samband med en attack, som bristande rutin.  
 
Att lära sig mer om sin sjukdom kan enligt informanterna bidra till en ökad kunskap om vilka faktorer                  
som kan trigga ett anfall. Fem av informanterna nämner även att de lider av andra               
huvudvärksrelaterade sjukdomar, så som hortons, spänningshuvudvärk eller vanlig klassisk         
huvudvärk. Ofta kan de yttra sig på olika sätt genom olika former av förkänningar och ibland kan de                  
gå in i varandra. Att ha en förståelse för sin sjukdom kan bidra till att personen som lider av migrän så                     
väl som andra typer av huvudvärk, har större möjligheter till att undvika de faktorer som kan trigga                 
igång ett migränanfall. Två av informanterna upplever också att effekten av de läkemedel de äter vid                
kraftigt migränanfall inte längre är lika effektiva som de var från början och fyra av informanterna är                 
pålästa om vad som sker på läkemedelsfronten om nya rön och mediciner på marknaden. De               
informanter som känner sin sjukdom väl, har också större makt av att kunna bryta ett anfall genom att                  
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lyssna på sin kropp och avbryta de aktiviteter som kan förvärrar migränen, så som att sitta framför                 
datorn. 
 

4.2 Analys och designförslag 
I detta avsnitt summeras fynden ytterligare och relateras till teorin. Denna analys ligger till grund för                
designförslagen. 
 
Ljus 
Många av informanterna nämnde att ljuset från digitala skärmar kunde uppfattas som ansträngande för              
ögonen. Ett gränssnitt där ljuset kan dämpas, automatiskt eller manuellt kan därför vara att föredra,               
vilket kan bidra till en bättre användarupplevelse (se 2.6). Applikationen skulle också kunna förses              
med ett ljust och ett mörkt färgtema där användaren kan välja det tema som upplevs som mest                 
skonsamt för ögonen vid interaktion. Somliga vill ha det så mörkt som möjligt medans andra upplever                
att kontrasterna försämras då bakgrunden är mörk och texten ljus. Därför bör det finnas en valfrihet                
för om appen ska vara mörk eller ljus för att passa så många användare som möjligt. Forskning visar                  
också på att det blå högenergiljuset kan trigga igång ett anfall (se 2.4) och kan överlag uppfattas som                  
en belastning för ögonen. Därför bör det finnas funktionalitet som kan begränsa det blåa ljuset som                
strålar ut från digitala displayer.  
 
Ikoner 
Likaså är bilder och ikoner önskvärda element att interagera med framför text och rullistor. Ikonerna               
bör vara tydligt utformade både storleksmässigt men också symbolikmässigt, även om informationen            
inte förmedlas i skrift, ska symbolerna tala användarens språk, vilket Nielsen (1994) nämner (se 2.6).               
Det bör inte vara visuellt krävande för användaren att förstå innebörden av de klickbara ikonerna, utan                
symboliken bör illustreras på ett tydligt och enkelt sätt. Här kommer det behövas skräddarsydda              
ikoner som är framtagna med eftertänksamhet. Det kan vara många ikoner som ska symbolisera olika               
svarsalternativ och övergripande teman och de bör alla ha samma stil. Ikonernas innebörd ska vara lätt                
att identifiera, men kortare text kan behövas som komplement för att förtydliga budskapet. Aktsamhet              
bör därför tas så att gränssnittet inte tenderar att bli plottrigt och på så vis förlora sin tydlighet och                   
enkelhet som var det som efterfrågades av informanterna.  
 
Layout 
Gränssnitt som designas för små skärmar medför att färre objekt kan syns vid en första anblick. Detta                 
innebär att designen förlitar sig på användarens korttidsminne då möjligheterna för avancerade            
lösningar som multipla fönster eller andra mer komplexa lösningar av gränssnittet försvåras när             
utrymmet för vad som kommer vara synligt är begränsat. Det kan därför finnas ett behov av flera vyer                  
där användaren får klicka sig vidare. Flera vyer ger bättre förutsättningar för att dokumentera rikligt               
med information vilket är positivt för användarens empowerment (se 2.1). Det är viktigt att              
gränssnittet är konsekvent. Användaren vill inte fundera över om symboler och ord betyder samma              
sak i olika delar av gränssnittet, vilket påverkar användarupplevelsen (se 2.6) negativt. Användaren             
vill heller inte få några överraskningar som kräver fokus eller leder till ökad ansträngning. En ny sida                 
bör inte skilja sig allt för mycket från den sida som användaren lämnar. Annars finns risken att det blir                   
en för stor omställning där nya synintryck måste bearbetas vilket kan upplevas som visuellt krävande.               
Att informationen som ska anges vid ett migränanfall ligger på en och samma sida kan ge positiv                 
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effekt då användaren slipper byta layout snabbt och hastigt. Användaren kan själv bestämma hastighet              
på scrollningen och skärmens rörelse. Nackdelen blir att sidan blir svår att överblicka och att               
användaren måste scrolla igenom alla val som kan göras. En kombination skulle av de båda               
alternativen kunna göras. Viss information kan väljas från översiktsläget medan mer datatyngda val av              
dokumentation kan ske i en egen vy. 
 
Interaktion 
Eftersom interaktion med skärmar inte är en önskad aktion för de migrändrabbade bör det inte vara en                 
utdragen process att dokumentera sitt anfall, det ska vara effektivt att genomföra önskade handlingar              
av systemet vilket är en viktig del för användbarheten (se 2.5). Användaren ska kunna fylla i de                 
uppgifter som önskas vid just det tillfället men ska ha möjlighet att föra in kompletterande uppgifter                
vid ett senare tillfälle. Detta kan ske genom att användaren väljer att bli påmind vid en senare tidpunkt                  
via push notifikationer. Eftersom rekommendationen är att fylla i uppgifterna i samband med anfallet,              
eftersom det annars finns risker med att information kring migränanfallet glöms bort, kan det finnas               
möjlighet för användaren att tala in kom-ihåg-meddelanden till de olika kategorierna. Kanske är det              
även möjligt att genomföra dokumentation om sitt anfall med hjälp av en röstassistent. Att skapa fler                
möjligheter till olika typer av hjälpmedel, samt kunna registrera information även under ett             
migränanfall, skulle kunna stärka patientens känsla av empowerment (se 2.1). Här finns det             
frågeställningar kring hur avancerad en sådan funktion skulle kunna tänkas vara. Från väldigt             
avancerat, där hela interaktionen sker med hjälp av röstassistent, till att bitar av dokumentationen kan               
ske genom uppläsning av alternativ eller att användaren har möjligheter att registrera data med hjälp               
av tal. Detta skulle kunna vara användbart för de personer som drabbas av synbortfall eller för dem                 
som helt enkelt upplever den visuella interaktionen som väldigt påfrestande, vilket kan bidra till en               
god användarupplevelse (2.6). En annan form av interaktion som kan ske utan att användaren behöver               
interagera med skärmar är att ha en taktil applikation där huvudfunktioner som att registrera ett anfall                
skulle kunna ske med hjälp av olika kombinationer med volymknapparna.  
 
Hälso- och sjukvårdskontakt 
Mobila hälso- och sjukvårdsappar kan hjälpa patienten att dokumentera symptom och upptäcka            
samband vilket kan vara ett bra diskussionsunderlag vid möten med hälso- och sjukvårdspersonal för              
upplägg av vårdplan. Eftersom appen inte är kopplad med sjukvårdssystemet bör det finnas möjlighet              
till skriva ut i ett lättöverskådligt format som kan tas med vid läkarbesöken. Det kan vara önskvärt,                 
inte bara för patienten själv utan även för personal inom hälso- och sjukvården att kunna se statistisk                 
data över anfallen och hur olika läkemedel ger effekt.  
 
Personalisering 
Almunawar, Anshari och Younis (2015) tog fram en modell över tre dimensioner för empowerment              
inom mHälsa (se 1.2 Tidigare forskning). Konceptet i denna undersökning, ett självhjälpsverktyg för             
personer som lider av migrän, faller inom ramarna för den personliga mHälsan, alltså det Almunawar,               
Anshari och Younis (2015) kallar för mPersonlig. Appen registrerar användarens migränanfall och            
kräver således att användaren har ett eget konto där statistiken samlas. En migränapp kan som tidigare                
nämnts har en baksida. Statistiken kan vara tung för användarna att se. De blir varse om antalet dagar                  
som passerar med smärta som den mest påtagliga närvaron. Situationen då appen används förknippas              
inte med glädje och behag. Därför kan det vara viktigt att appen kan ses som en hjälpande,                 
uppmuntrande vän. Några uppskattande ord, välkomnande text eller uppåtgående statistik skulle           

27 



 

kunna leda till en något mer positiv upplevelse vilket också kan vara stärkande för individen. Positiv                
support kan således också ses som en gynnsam effekt för empowerment (se 2.1).  

4.2.1 Designförslag 
Designförslagen som visas här nedan följer inget flöde, utan det är utvalda bitar av gränssnittet som                
presenteras som förslag. Ett alternativ för en migränapplikation är att erbjuda ett mörkt respektive ett               
ljust tema som användaren kan välja mellan. I de gränssnittsförslag som presenteras nedan är det               
tänkbara, mörka temat.  
 
I figur 4 och 5, ser vi startsidan över hur en migränapp skulle kunna se ut. I mitten av gränssnittet på                     
startsidan ser vi hur länge användaren har varit migränfri respektive hur länge användaren har haft ett                
migränanfall. Det går snabbt att identifiera om ett anfall pågår eller inte. Ett hjärta (figur 4) betyder att                  
inget migränanfall pågår för tillfället, medans blixen (figur 5) illustrerar att användaren har ett              
pågående migränanfall. Det finns också en hälsning till användaren på startsidan för att få in lite mer                 
personlig känsla. Strax under mittenpartiet av gränssnittet på startsidan kan användaren välja att             
registrera ett nytt anfall eller att avsluta ett anfall. Ett anfall måste avslutas innan ett nytt kan påbörjas.                  
I bottenmenyn på startsidan vi finner en kalender. I kalendern är tanken att användaren lätt kan få en                  
överblick för vilka dagar som användaren har haft migrän. Det skulle också kunna synas en markering                
för om något läkemedel har intagits under dessa dagar. I undermenyn på startsidan hittar vi också en                 
dagbok, som innehåller en lista på alla de registrerade anfallen som sedan ska kunna klickas vidare på                 
för att komma in till den dokumenterade datan för just det migränanfallet. I undermenyn på startsidan                
hittar vi också ingångar till statistikvyn som kan delas och sparas i olika filformat. Den sista ikonen på                  
undermenyn är en knapp där sömncykeln kan registreras. 
 

  
Figur 4. Startsida, registrera migränanfall Figur 5. Startsida, avsluta migränanfall 
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Under intervjuerna framkom det att några föredrar att sätta mobilens ljusstyrka till det lägsta. I               
mobilens övre meny i mitten, ser vi en lampa. Här kan ljusstyrka och färgteman väljas vilket                
illustreras i figur 6. Här finns också andra ljusrelaterade inställningar och val av mörkt eller ljust tema.                 
En del användare vill ha ett mörkt tema för att det upplevs skönare för ögat, medans andra tycker att                   
kontrasterna blir bättre vid ett ljust tema och blir mindre påfrestande att interagera med.  
 

 
Figur 6. Ljusinställningar 
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I figur 7 illustreras hur ljusstyrkan upplevs vid olika lägen som ställs in i det dragbara reglaget som                  
illustreras i figur 6 här ovanför. Figur 7 visas den tänkbara skillnaden för olika värden av ljusstyrkan.                 
Den vänstra diagonalen av gränssnittet i figur 7 representerar upplevelsen av en lägre ljusstyrka              
medans den högra diagonalen av gränssnittet visar en högre ljusstyrka. 
 
I figur 8 görs en liknande illustration som i figur 7. Här illustreras skillnaden då användaren har valt                  
att reducera det blå högenergiljuset. Det blå ljuset som alstras från digitala displayer kan enlig               
Tatsumoto et al. (2013) trigga igång en migränattack, därför bör det finnas en inställning där               
användaren kan begränsa mängden av det alstrande högenergiljus från displayen. 
 
 

 
    Figur 7. Illustrerar skillnad på ljusstyrka            Figur 8. Illustrerar skillnad på  reducerat blått ljus 
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På startsidan som visas i figur 4 och 5 här ovanför, ses en notissymbol uppe till höger. En notis kan                    
innebära att användaren har en påminnelse för dokumentation som ska fyllas i. Användaren kan ha               
påbörjat en dokumentation av ett migränanfall men inte orkat fylla i alla uppgifterna vid just det                
tillfället och därför valt att bli påmind om att fylla i det vid ett senare tillfälle. Knappen längst ner till                    
vänster i figur 9, ger användaren ett val om att fylla i informationen senare som kommer visas som en                   
notis. 
 
Användaren kan också få påminnelser via pushnotiser som illustreras i figur 10. Där kan användaren               
göra snabbval. I exemplet i figur 10 kan användaren göra en snabbanteckning, skuta upp påminnelsen               
ytterligare, eller trycka i att medicin har intagits.  

 
 
 

 
      Figur 9. Logga starttid/sluttid                             Figur 10. Pushnotis 
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I figur 11 visas översikten för vad användaren kan och har dokumenterat för sitt pågående anfall. För                 
att tala in dokumentation, klickar användaren på mikrofonsymbolen. Uppgifter som inte är ifyllda har              
en röd färg och uppgifter som har dokumenterats in i systemet är blå.  
 
Ett dokumenterat anfall kan också tas bort och användaren får ett varningsmeddelande för att bekräfta               
handlingen, se figur 12. 

 
   Figur 11. Översikt, loggning      Figur 12. Ta bort dokumentation 
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I den tänkta vyn för kalendern som diskuteras i figur 4 och 5, ska användaren sedan kunna klicka in                   
sig på de olika dagarna. Om användaren har klickat in sig på en dag som har ett registrerat                  
migränanfall, skulle det kunna illustreras som i figur 13. Här kan användaren till exempel se hur                
smärtintensiteten påverkas av läkemedel, med förutsättningen att användaren har fyllt i aktuella            
uppgifter. En sådan vy skulle också kunna illustreras i statistikvyn tillsammans med annan statistisk              
data gällande migränanfall. Statistikvyn nås i från startsidan. 
 
 

 
       Figur 13. Smärtintensitet under en dag 
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Figur 14 visar hur designförslagen är uppbyggda. Användaren kan komma åt de olika delarna från               
startsidan. En annan möjlig lösning är att utgå från kalendern (figur 15) och därifrån låta användaren                
utföra en önskad aktivitet. Detta eftersom alla objekt har någon anknytning till kalendern eller särskild               
tidpunkt. Däremot krävs det mer av användarens minne då alla elementen inte kan visualiseras på ett                
lättöverskådligt sätt på en mobilskärm eftersom färre element kan visualiseras samtidigt, än på             
exempelvis en datorskärm.  
 
 

 
 

Figur 14. Lösning för hierarki och struktur 
 
 
 

 
 

Figur 15. Alternativ lösning för hierarki och struktur 
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Användbarhet, användarupplevelse och empowerment 
Utifrån Preece, Rogers och Sharps (2016) riktlinjer för användbarhet (se 2.5), ska migränappen stödja              
funktioner som gör det enkelt för användaren att registrera uppgifter om sina migränanfall. Detta              
benämns som verkningsgrad och handlar om hur bra systemet är på att göra det som den förväntas att                  
göra. Från startsidan (se figur 4 och 5, sid. 29) kan användaren registrera eller avsluta ett pågående                 
anfall vilket är appens huvudfunktion. Användaren kan därifrån välja vilka uppgifter som ska matas              
in. Detta kan göras manuellt eller via tal. Systemet ska alltså kunna göra det som den förväntas göra,                  
men handlingarna till att göra detta ska dessutom ske så effektivt som möjligt. Effektivitet är också en                 
utav Preece, Rogers och Sharps (2016) användbarhetsprinciper. Genom att utgå från översikten (figur             
9, sid. 30) kan användaren själv välja att klicka sig in på de kategorier som anses vara viktiga för                   
användaren att dokumentera. I figur 11 (sid. 31) illustreras designprincipen säkerhet. Användaren får             
en varning som säkerhetsställer att användaren inte tar bort ett migränanfall genom att råka trycka på                
papperskorgen som tar bort objekt. Nyttan uppstår när användaren kan läsa av statistik och tyda               
mönster utifrån sin dokumentation. Figur 13 (sid. 31) visar hur anfallets intensitet minskar efter att               
läkemedel har tagits. Det är när mönster och samband kan tydas som den avsedda nyttan av                
applikationen uppstår. Denna nytta är också en del av teorin empowerment (se 2.1) vilken har en                
betydande roll i denna undersökning. Den verkliga nyttan uppstår då användaren upplever ett värde              
med applikationen. Genom att dokumentera sin sjukdom och kringliggande faktorer kan patienten            
följa sin sjukdomshistoria. Mönster och samband blir enklare att urskilja vilket kan underlätta för              
patienten då denne vill lära sig mer om sin sjukdom. Med en bredare lärdom om sin sjukdom kan                  
patienten framföra sin kunskap till hälso- och sjukvården som då får en bättre förståelse för patientens                
upplevelse (Dahlöf & Edvinsson 2007). I samband med användbarhet nämner Preece, Rogers och             
Sharp (2016) också intuitivitet och inpräntade, vilket innebär att systemet ska vara lätt att lära sig och                 
användningen ska vara enkel att komma ihåg. Symboler och texter ska hjälpa användaren att skapa en                
förståelse för vad som kommer att hända om användaren väljer att klicka på ett särskilt element. Om                 
användaren är en van mobilanvändare torde inte interaktionen eller symbolerna vara ett nytt fenomen.              
Gränssnittet bör följa en sådan struktur som en van användare kan förvänta sig och inte innehålla                
några nya överraskningar eller oförutsägbara interaktioner. Strukturen bör heller inte vara särskilt            
djupgående utan bör maximalt bestå av tre nivåer, så att användaren inte känner sig överväldigad och                
bortorienterad i systemet. Det ska vara enkelt att hitta till önskad del av systemet på få klick.  
 
Vid utformningen av gränssnittsförslagen fanns även Nielsens (1994) 10 heuristiska punkter i åtanke.             
Dessa används vanligtvis när en tjänst ska utvärderas men kan med fördel användas när en tjänst ska                 
designas. Negativa effekter av användarupplevelsen kan reduceras tidigt i designprocessen. Nielsen           
(1994) säger att varje element konkurrerar mot varandra. Detta kan bli särskilt påtagligt för personer               
som lider av migrän. Användaren vill undvika visuell ansträngning i så stor utsträckning som möjligt               
och om elementen slåss om uppmärksamhet kan det komma att påverka användaren negativt.             
Elementen i gränssnittet ska också presenteras i en logisk ordningsföljd och utformandet ska utgöras              
av en enkel och simpel dialog som talar användarens språk . Detta innebar ett övervägande av vilka                
element som skulle presenteras i gränssnittet men också hur de skulle presenteras. Långa ord kan               
tendera att ta upp för mycket yta i gränssnittet och ge ett plottrigt intryck då skärmytan på en mobil är                    
relativt liten. För många element ställer sig dessutom i konflikt med användarens önskemål om att               
gränssnittet inte ska upplevas som visuellt krävande. Det kan vara lätt att föra in funktionalitet på                
funktionalitet för att uppfylla alla informanters önskningar för hur appen kan utformas för att utgöra               
ett så effektivt verktyg som möjligt. Risken med för mycket funktionalitet kan dock ta bort den                
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egentliga effekt som som avses. Det kan vara lockande att designa in ett forum där användarna kan ha                  
ett kunskapsutbyte, eller att implementera en sektion för huvudvärksrelaterad information i form av             
nya rön och forskning. Simpliciteten försvinner och användaren kan lätt bli överväldigad. Det är              
därför viktigt att tänka på applikationens egentliga syfte. Förlorar appen sin enkelhet på grund utav för                
mycket funktionalitet eller för många element som slåss om uppmärksamheten, finns risken att             
applikationen inte genererar en god användarupplevelse. Konsekvensen kan då bli att appen inte             
nyttjas som det hjälpmedel det är ämnat för. Nielsen (1994) nämner vidare att gränssnittet ska vara                
konsekvent . Ord, ikoner och handlingar ska ha samma betydelse oavsett vart i strukturen som              
användaren befinner sig. Att utformandet är konsekvent kan också ha betydelse för användarens             
ansträngningsförmåga. Ju mer som sker per automatik utan att användaren behöver tänka på vad och               
hur den gör något, desto bättre i detta avseendet. Anledningen är som tidigare nämnts att ansträngning                
kan leda till ett förvärrat sjukdomstillstånd för migränanvändaren. Tjänsten har också försetts med             
feedback och systemstatus. Exempelvis visualiseras kategorier där användaren inte har fört in någon             
data med röd färg tillsammans med en förklarande text om vad för slags data som förväntas matas in i                   
just den sektionen (figur 11, sid. 31). På startsidan (figur 4 och 5, sid. 29), visas en viss typ av                    
systemstatus. I detta fallet handlar Nielsens (1994) råd om systemstatus om huruvida ett anfall är               
pågående eller inte. Andra typer av systemstatusar kan vara feedback om att ett anfall har tagits bort,                 
eller sparats. Användaren ska enkelt kunna tyda vad som som pågår vid olika situationer och               
handlingar. Nielsen (1994) påpekar också att ett system bör förses med genvägar. Ett behov som inte                
är lika påtagligt i en applikation som vid gränssnittet av en webbplats för bredare skärmar. För                
mobilapplikationer finns inte samma möjligheter med genvägar som vid tangentkommandon.          
Genvägar i migränapplikationen avser snarare möjligheten att slutföra dokumentation vid ett senare            
skede med hjälp av påminnelser och snabbanteckningar. Möjligen skulle en taktil lösning för             
snabbdokumentation av start- och sluttid kunna ses som en genväg. Oavsett vad så handlar genvägar               
om att användaren ska kunna genomföra sina avsedda uppgifter på kortast möjliga tid, vilket trots allt                
är en av målsättningarna för berörda applikation. Avslutningsvis för Nielsens (1994) 10 heuristiska             
punkter, nämns dokumentation och hjälp. Målet är att gränssnittet ska tala för sig själv, men i figur 6                  
(sid.29) finns en informationssymbol. Här kan användaren få lite mer information om av som menas               
med reducering av blått lågenergiljus och vad det kan ha för påverkan för användaren av               
applikationen.  
 

 
Sammanfattning av designinslag  
Utifrån analysen av den empiriska datainsamlingen har teorier gällande empowerment och           
användbarhet respektive användarupplevelse används. De kopplingar som kan dras till empowerment           
handlar om att förse applikationen med rätt funktioner och verktyg för att användaren ska kunna öka                
sin kunskap om sin sjukdom. En ökad kunskap är en del mot målet för ökad självhjälp förklarar Gard                  
och Melander Wikman (2012) vilket är applikationens huvudsakliga syfte. Användaren bör få en grov              
översikt som visar en lättöverskådlig bild över sin sjukdom. Det bör också finnas statistik som är mer                 
detaljstyrd än den grovhuggna översikten. Statistiken bör förses med filterfunktioner där användaren            
kan filtrera fram olika data. Förhoppningen är att det kan hjälpa användaren i sin mönstertydning för                
att förstå sin sjukdom och på sikt kunna kontrollera den utifrån den kunskap som användaren skaffar                
sig gällande sin migrän. För att förstå vad som är viktigt för designen i en migränapp är det viktigt att                    
lyssna på de potentiella användarna av applikationen. I undersökningen framkom det att interaktion             
med skärmar inte är önskvärt och kan ge en negativ påverkan på upplevelsen. Därför bör den                
minimeras så mycket som möjligt. Det bör därför finnas inställningar där användaren kan ställa in               
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ljus- och andra skärminställningar. En aspekt som också skulle kunna öka, eller åtminstone inte              
försämra användarupplevelsen i en så pass utsatt situation, är att införa möjligheten till att              
dokumentera sitt anfall med hjälp av tal. Sammanfattningsvis kan teorin om empowerment kopplas till              
funktioner som hjälper användaren i sin mönstertydning för en ökad kunskap om sin sjukdom.              
Användbarhet och användarupplevelse kopplas till utformningen av funktioner och interaktioner som           
möjliggör dokumentation där hänsyn visas till användarens nedsatta förmågor.  
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5 Resultatdiskussion 
En digital dokumentation av migränanfall via en migränapp kan ha sina fördelar. Mönster och              
samband kan enkelt illustreras med hjälp av diagram utifrån algoritmer av inmatad data. En mobil               
migrändagbok har också andra fördelar framför valet av en fysisk migrändagbok. Oavsett hur mycket              
dokumentation som skrivs in så ökar inte volymen fysiskt. Mobilen är också allt som oftast med oss                 
vart vi än befinner oss. När ett migränanfall blir påtagligt finns förmodligen mobilen nära till hands                
vilket ökar chanserna till att personen kommer att dokumentera anfallet. Vid fysiska anteckningar             
finns risken att papper glöms eller slarvas bort, vilket gör att data om migränen kan försvinna.  
 
I stycket om migrän och ljuskänslighet (se 2.4) i kapitlet bakgrund/teori, säger Harriott och Schwedt               
(2014) att personer som har migrän kan ha en minskad tolerans för visuellt ljus. Ljuskänslighet är                
även en av de mest rapporterade symptomen hos personer som drabbas av migrän, enligt Giffin,               
Lipton, Silberstein, Olesen och Goadsby (2016). Något som denna undersökning gav stöd åt, då              
samtliga informanter upplevde problematik med ljus.  
 
Almunawar, Anshari och Younis (2015) (se 1.1) definierade olika former av vårdaktiviteter som kan              
ske med hjälp av mHälsa, så som förebyggande av sjukdommar, främjande av hälsa och              
tillhandahållande av eHälsovårdtjänster. Resultatet av deras undersökning visade också på olika           
interaktioner av relationer som kan uppstå genom mHälsa för ökad empowerment, exempelvis mellan             
vårdpersonal och patienter, mellan två eller flera patienter eller patientens relation till sig själv via               
självbetjäning. Denna undersökning handlar om hur migränpatienter kan öka sina möjligheter till            
självhjälp, det vill säga förebyggande av sjukdomar och främjande av hälsa. Utifrån Almunawar,             
Anshari och Younis (2015) undersökning är det genom patientens relation till sig själv som              
migränpatienterna bygger upp sin ökade empowerment genom. Den sekundära källan till ökad            
empowerment kan ske då patienten förmedlar mer detaljerad kunskap gällande sin sjukdom till             
vårdpersonal, som då kan få en klarare bild över patientens sjukdomshistorik.  
 
Kunskap är makt, brukar det ju heta och det satsas mer och mer på den tekniska hälsan i Sverige                   
förklarar Gard och Melander Wikman (2012). I kapitlet Tidigare forskning (se 1.1) förklarar              
Langius-Eklöf et al. (2017) hur patienters empowerment kan ökas genom att låta patienten övervaka              
sin hälsa genom att fylla i värden relaterade till sin sjukdom, som i detta fallet handlade om                 
cancerpatienter. I studien som Langius-Eklöf et al. (2017) gjorde, låg fokus på vad som kallas för                
personcentrerad vård. Resultatet visade att de emotionella symtomen förbättrades vid användning av            
appen, vilket Langius-Eklöf et al. (2017) tror har att göra med att patienterna genom användning av                
appen tar en aktiv roll med att ta kontroll över sin hälsa och sitt eget välbefinnande. Fynden i denna                   
undersökning visar att det är viktigt för det personliga välmåendet att lära sig om sin sjukdom. Flera                 
av informanterna tror att dokumentation av migränanfall kan vara ett sätt för dem att skaffa sig                
kunskap om sin sjukdom vilket kan få dem att känna att det har kontroll, det vill säga empowerment.                  
Askheim och Starrin (2007) förklarar att människan vill känna sig stark och har kontroll och makt                
över sitt eget liv, vilket resultatet i denna studie styrker. Oavsett om migränen följer ett tidsmönster                
av hormonella orsaker eller om det är oregelbundna matvanor som triggar igång ett anfall, är det                
gemensamma behovet att personen som lider av migrän vill veta vad som kan trigga just hens migrän.                 
Sådan kunskap ger personen en bättre förutsättning för att kunna planera sitt liv. Är det ett regelbundet                 
tidsmönster, då planerar personen inte in en semester vid tidpunkten som ett migränanfall väntas bryta               
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ut. Är det något viktigt i morgon? Kanske avstår personen att ta den där bananen eftersom mönster                 
visar på att det kan leda till ett migränanfall. En del av personerna i undersökningen känner att de har                   
den kunskap som behövs om sin migrän då orsaken om vad som triggar ett migrän är så pass tydlig.                   
Andra har svårare att tyda mönster och då kan en migränapp vara till hjälp. Applikationen ska sedan                 
kunna förse användaren med sammanställd data på ett lättöverskådligt sätt, till exempel genom             
diagram. Diagrammen kan justeras utifrån olika filterval och ska kunna skrivas ut i utskriftsvänligt              
format. För att skapa möjligheter till ökad empowerment krävs det att applikationen är användbar och               
skapar nytta för användaren. Applikationen ska designas för att skapa bästa förutsättningen för aktiv              
användning vilket också innebär att appen ska generera en god användarupplevelse (se 2.6).  
 
 
Huruvida urvalet kan ha påverkat slutresultatet är svårt att säga. Av sju informanter var det tre stycken                 
som inte hade någon tidigare relation till personen som gjorde intervjun. Två av dessa tillhörde de                
intervjusessioner som tog kortast tid att genomföra. Detta berodde troligtvis inte på att det inte fanns                
någon tidigare koppling mellan informanten och den som höll i intervjun, utan det berodde snarare på                
att ingen av de två personerna förde någon dagbok vilket gjorde att antalet frågor minskade. Det var                 
också uppgjort innan mötet att intervjun skulle hållas relativt kort då det var upptagna personer. De                
svar som gavs av personer som tidigare var bekant eller inte var bekant med personen som höll                 
intervjun skilde sig inte åt. Detta kan ha att göra med att alla som blev intervjuade själva var villiga att                    
medverka och tala om sin sjukdom. De personer som inte hade någon tidigare koppling till               
intervjuaren blev alltså inte slumpmässigt utkvoterade från något migränrelaterat system från           
sjukvården utan hörde talas om studien från andra personer och valde efter det att ställa upp. De tre                  
personer som förde migrändagbok var också de intervjusessioner som tog längst tid att genomföra. En               
av dessa hade ingen som helst koppling till personen som intervjuade och en andra person kan ses ha                  
en nära familjär relation till personen som höll intervjun. De två sessionerna skilde sig inte åt utan                 
båda var väldigt öppna med att tala om sin migrän och sin relation till sin sjukdom. Den främsta                  
orsaken till vad som utgör resultatet har nog snarare med personens inställning till sin sjukdom och                
villighet att dela med sig av sin information och mindre på relationen mellan informant och               
intervjuare. Det är såklart möjligt att inställningen kan påverkas vid en sådan relation men det var                
inget som var märkbart i denna undersökning och bland de informanter som deltog, bekanta eller               
obekanta gav liknande information. Det som skilde åt var snarare erfarenheten att att dokumentera och               
inte dokumentera sin sjukdom.  
 
 

5.1 Metodreflektion 
Att skapa en migränapp enbart utifrån de intervjuer som genomfördes i denna undersökning, hade              
antagligen inte gett det ultimata slutresultatet för en migränapps utformning. Enbart tre av sju              
informanter i denna studie hade vid tidpunkten för undersökningen ett behov av att dokumentera sina               
anfall. Konsekvensen av detta är ett tunt underlag över önskade loggteman som bör finnas i en                
applikation, för att den ska fungera som ett hjälpmedel i deras vardag. Som kompletterande metod               
genomfördes en mindre observation under intervjusessionen. Informanterna fick testa två migränappar           
och säga vad de ansåg vara positivt eller negativt med respektive app under tiden som de registrerade                 
ett anfall i appen. Det upplevdes som att flera av informanterna hade problem med att identifiera och                 
kartlägga vilka lösningar som upplevdes fungerar bra respektive mindre bra för den personen. I och               
med att de flesta av informanterna saknade erfarenhet och kunskap av att dokumentera sina anfall               
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gjorde kanske att en show and tell, där användaren tittade på två olika applikationer, fick oönskat                 
fokus. Därför hade det varit fördelaktigt att involvera fler personer som för, eller har erfarenhet av att                 
följa och dokumentera sin sjukdom. Att identifiera eventuella svårigheter eller fördelaktigheter i de             
appar som finns idag, hade eventuellt varit enklare för personer som har en vana av att dokumentera.                 
Den oerfarne informantens fokus hamnade istället på vilka klickbara element som fanns att välja i               
appen och mindre fokus på hur upplevelsen av de klickbara elementen tilltalade dem. Exempelvis              
lades det mer fokus om informantens egna läkemedel fanns att välja bland urvalet av läkemedel, än på                 
själva upplevelsen och interaktionen av att genomföra uppgiften med att välja ett läkemedel. Det              
fanns således svårigheter med att få ut önskad information av informanten då målet var att tillföra mer                 
rikedom kring hur utformningen av applikationen kan möta deras särskilda behov vid interaktion.             
Intervjufrågorna hade förmodligen kunnat anpassas eller formulerats annorlunda för att fånga upp fler             
intressanta fynd gällande interaktion och gränssnittets utformning för bästa upplevelse. Möjligtvis           
skulle informanten kunnat uppmanas att själv installera och använda sig av olika appar under en               
längre tid, för att i sin egen takt bekanta sig och uppleva olika lösningar. En uppföljning skulle sedan                  
kunnat göras där informanterna troligtvis också kunnat fokusera mer på exempelvis flödet. För att              
utforma en så bra applikation som möjligt behövs också kunskap om vad som är typiskt för personer                 
som lider av migrän. Till exempel kan det vara nyttigt med kunskap om vilka som är de vanligaste                  
utlösande faktorerna av migrän. Detta för att kunna göra ett urval om vilka faktorer som anses viktiga                 
att illustreras med ikoner för snabbval i appen och där de mindre vanliga kan skrivas till av                 
användaren själv. Denna undersökning hade dock inte som syfte att ta reda på vad som redan är                 
typiskt för migrän, utan tidigare forskning har används för att hämta sådan information. sådan              
information har inhämtats från litteratur. Intervjuernas huvudfokus snarare på att skapa en förståelse             
över vilka svårigheter som medkommer vid migränanfall och hur de potentiella användarna önskar att              
interagera med en digital migrändagbok. Här bidrog informanterna till en ökad förståelse för vem              
människan bakom den statistiska migränpatienten är, vilket är nyttigt att ha med sig i designprocessen.               
Intervjuerna bidrog till en klarare bild av brukssituationen, vilket är användbart under            
designprocessen. 
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 6 Avslutning 

6.1 Slutsats 
En migränapplikation skulle kunna bidra till ökad empowerment för personer som lider av migrän.              
Applikationen kan hjälpa användaren att se mönster vilket kan skapa en förståelse och därmed bidra               
till att användaren kan kontrollera sin sjukdom. Därmed är det viktigt att en migränapplikation ger               
möjlighet till översikt och statistik av anfall och möjlighet att logga även andra kringliggande faktorer. 
 
Att logga sina migränattacker i en app kan ses som ett fördel framför analog dokumentation. De flesta                 
har mobilen lättillgänglig och med digital data kan statistik illustreras automatiskt. Detta underlättar             
när mönster och samband ska tydas. Trots sina fördelar har dokumentation via appar också en               
nackdel. Under studien genomfördes sju stycken semistrukturerade intervjuer och fynden visar på att             
personer som lider av migrän ofta har svårigheter med visuella rörelser, objekt och ljus. För att skapa                 
en god användarupplevelse bör designen utformas med visad hänsyn till den problematik som kan              
förekomma hos migränanvändarna. Migränppar bör designas för att undvika visuell ansträngning. För            
att assimilera en god användarupplevelse med funktionalitet som främjar empowerment formades           
olika lösningsförslag. så som en taktil lösning eller funktionalitet som stödjer att användaren kan              
dokumentera sitt anfall via tal.  
 
Utifrån de fynd som gjorts i denna undersökning har designlösningar tagits fram. Såsom att erbjuda               
användaren olika tillvägagångssätt att dokumentera in sina uppgifter. Antingen direkt i anslutning till             
anfallet eller genom påminnelser vid ett senare tillfälle. Användaren bör också ha möjligheten att tala               
in sin dokumentation. Användaren ska också ges möjligheter till att anpassa ljusstyrka, temafärg och              
reducering av högenergiljus. Statistiken ska erbjuda olika vyer och filteralternativ, som också ska             
kunna skrivas ut i lättöverskådliga format som kan tas med vid läkarbesök för exempelvis uppföljning.  
 
Om designförslagen som presenterats i denna studie uppfyller denna assimilering behöver de testas i              
vidare studier, men dessa riktlinjer kan vara en god start för att utveckla prototyper. 
 

6.2   Förslag till fortsatt forskning 
I denna undersökning har faktorer som kan påverka migränpatienters användarupplevelse identifierats.           
I framtida forskning bör personer som använder digitala migrändagböcker involveras för att ta tillvara              
deras erfarenheter och åsikter. Vilka funktioner anser de vara användbara och vad finns att önska?               
Instämmer fler personer att ljud och tal skulle kunna vara en önskvärd interaktion vid loggning av                
migränattacker? Förslagsvis kan även kompletterande intervjuer genomföras, där sjukvårdspersonal         
kan ge informativ input för applikationens innehåll.  
 
Lösningsförslag har tagits fram för hur utformning av dokumentation med syftet att öka patientens              
empowerment, kan samspela med utformning av en god användarupplevelse. Det finns grundläggande            
riktlinjer och principer som kan användas på vägen när en god användarupplevelse ska designas, men               
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det är också viktigt att ta reda på de särskilda förutsättningar som finns hos användaren. Förslag till                 
vidare forskning är att utveckla prototyper som senare kan utvärderas genom användartester för att se               
hur väl designförslagen som presenterats i denna studie förhåller sig i praktiken.  
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Bilagor  

Bilaga 1- Intervjufrågor 
 

 
Lite allmänt om informanten och hur personen upplever sitt migränanfall 

 
1. Berätta lite om dig själv.  
2. Känner du till några utlösande faktorer för din migrän? Har du hittat några mönster i din 

livsstil? 
3. Hur ser ett typiskt anfall ut för dig, försök att beskriva så detaljerat som möjligt? 
4. Vilka svårigheter eller frustrationer upplever du när du får migrän? 

 
Vad vet informanten om sin sjukdom? Hur gör informanten för att lära sig om sin migrän? 

 
1. Vad har du för kunskap om din migrän? 
2. Är du medveten om vad som utlöser din migrän? 
3. Vilken typ av info kan hjälpa dig att förstå och kontrollera din sjukdom? 
4. För du någon loggbok över dina migränattacker? Varför varför inte? 
5. ...Om ja 

a. Vad antecknar du då?  
b. Vilken typ av info tycker du är viktig att dokumentera? / varför? 
c. Vad är ditt mål med att anteckna ditt migränanfall? dvs vad är migränbokens syfte? 
d. Uppfyller migränboken sitt syfte tycker du? 
e. Vad används dokumentationen till efter att du fört in data? 

i. .Hur går du tillväga då? 
ii. Hur tycker du att det fungerar att göra så? 

f. Vad skulle kunna fungera annorlunda? Vad skulle detta innebära för dig? 
g. När antecknar du du dina uppgifter om migrän? är det i samband med migränattacken 

eller är det efteråt? Varför just då? 
6. ...Om inte  

a. Hur kommer det sig att du inte gör det? 
i. Lite följdfrågor beroende på hur informanten svarar 

7. Anser du att du har kontroll eller en förståelse över din sjukdom? På vilket sätt? 
vidareutveckla 

8. Vad innebär det för dig att du inte har/ har kontroll/försåelse? 
9. Tar du någon lindrande behandling eller läkemedel för att lindra migränen? 
10. Antecknar du mycket/ofta eller håller du reda på mängden eller frekvensen på något annat 

sätt? 
11. Hur skulle du vilja att det fungerade? 
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Tekniska frågor 
 

1. har du en smartphone/surfplatta? 
2. Hur påverkar ett migränanfall din förmåga att använda skärmar (mobil, dataskärmar etc) 
3. Har du några råd som man skulle kunna tänka på vid utformning av en migränapp. 

 
Visa och gå igenom appar med informanten 

4. vilka fördelar och nackdelar upplever du  med de olika apparna utifrån dina egna 
förutsättningar 

5. Föredrar du att interagera genom text, bild eller ljud? varför? 
6. Föredrar du att skriva in symptom eller att scrolla och leta efter rätt alternativ? Finns det andra 

alternativ? 
 

Sjukvården 
 

1. Har du varit i kontakt med hälso-sjukvården för att diskutera din sjukdom? 
2. Har sjukvården en förståelse eller en inblick gällande din sjukdomshistoria? 
3. Kan du göra något annorlunda för att hjälpa hälso och sjukvården att förstå dig bättre? 
4. Hur får du reda på eventuella lindrande metoder? är det via sjukvården eller kanske genom 

internet? 
5. Vilka råd och tips har du fått av läkare eller av andra för att lindra migränen? 

Har det funkat eller har det inte funkat? 
6. Delar du med dig av din kunskap till andra? Hur gör du det? 
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Bilaga 2 - Samtyckesavtal 
 

Blankett för skriftligt informerat samtycke 
 
Detta är ett skriftligt informerat samtycke för: 
 
Detta dokument för skriftligt informerat samtycke gäller informanter som deltar i intervjuer 
kring migrän och vilka svårigheter detta kan medföra. 
 
Introduktion och syfte 
Jag heter Emilia Drake och håller just nu på med mitt examensarbete inom 
interaktionsdesignerprogrammet på Linnéuniversitetet. Som en del i mitt examensarbete genomför jag 
en studie av personer som lider av migrän. Jag kommer att undersöka hur en migränapplikations 
egenskaper bäst kan utformas för att bli ett så bra digitalt verktyg som möjligt, där interaktion och 
gränssnitt utformas med hänsyn till migränpatientens särskilda behov 
 
 
Genomförande 
Under intervjun kommer jag att ställa frågor där du får berätta om dina upplevelser och dina 
erfarenheter kring din migrän. För att få en bättre och djupare förståelse kan eventuella följdfrågor 
komma att ställas till dig. Utöver frågeställningarna i intervjun kommer du att få titta på några av de 
migränappar som finns  ute på appmarknaden idag för att diskutera huruvida de svarar mot dina 
behov. .  
 
Intervjun kommer om godkänt av dig att spelas in med ljud. Ljudfilerna kommer inte att publiceras, 
utan är endast till för mig under studiens gång. Filerna sparas lokalt tills dess att arbetet är examinerat. 
Namn på dig som informant kommer att behandlas konfidentiellt. Alla individuella resultat kommer 
att användas för att hitta kluster av information. Dessa kluster samt eventuella citat, dock anonyma, 
kommer att presenteras i rapporten. 
 
 
Intervjun beräknas ta mellan 30 och 60 minuter, beroende på din tid tillgänglig och hur pass utförliga 
svar du kommer att ge.  
 
Resultat 
Resultatet från intervjun kommer leda till en bättre förståelse för hur studiens målgrupp upplever och 
reagerar vid migränanfall samt vilka svårigheter eller förvärrande omständigheter personen kan 
uppleva som följd då sjukdomen yttrar sig. Resultatet från intervjuerna kommer tillsammans med 
tidigare forskning och teorier, ligga till grund för designförslag av en migränapp.  Det förväntade 
designförslaget bör uppfylla användarens behov av dokumentation och övervakning av sin sjukdom, 
samtidigt som utformningen visar hänsyn till användarkontexten. Det vill säga den situation då 
personen med migrän interagerar med appen.  
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Resultatet kommer att delas med andra studenter som läser kandidatprogrammet i interaktionsdesign 
vid Linnéuniversitetet samt handledare och examinatorer. Det sammanställda resultatet av fallstudien 
kommer även att skickas till alla medverkande. Rapporten kommer att publiceras i den 
onlinebaserade, offentliga databasen DIVA. 
 
 
Kom ihåg att du när som kan avbryta din medverkan i intervjun, oavsett anledning. 
Du får gärna ställa fler frågor om något av ovanstående är oklart. 

 

Intyg om samtycke 
 
Jag har läst föregående information, eller fått det läst för mig. Jag har haft möjlighet att ställa frågor 
kring detta och de frågor jag har haft har blivit besvarade. Jag intygar mitt samtycke om att vara med i 
denna studie. 
 
Mitt namn: 
 
Min signatur: 
 
Datum: 
 
 

 
 
 
Jag intygar också att informanten har haft möjlighet att ställa frågor kring studien och jag har besvarat 
dessa så utförligt som möjligt. Jag intygar även att individen inte har blivit tvingad till att delta i 
studien och samtycke gavs av egen vilja. 
 
En kopia av detta dokument skall skickas till respondenten.  
 
Mitt namn: Emilia Drake av Hagelsrum 
 
Min signatur: 
 
Datum: 
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