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Abstract

Predictive Analysis in Human Service

Markus Elfving, Tom Althin

Predictive Analysis is a process for extracting information from large amounts of 
data and using it to make qualified predictions about future results. While 
previously the lack of available data has been a challenge within the field, big 
questions today are instead how to use the results, and the way in which these are 
presented in order for the user to be able to take advantage of the information.

The purpose of this thesis has been to create hypotheses for how predictive 
analysis can be used in practical decision-making contexts, whereby the decision-
maker is under time pressure, especially with regard to how the result can be 
visualized. This has been done through a case study at the Uppsala Ambulance 
Monitoring Center. The method used for the study is called Contextual Design, 
which has helped create an understanding of the users and the system they work 
in. Using this understanding, a prototype has been created, which has been tested 
on the users to see how well they have been able to interpret the information that 
has been visualized. 

Predictive analysis has proved to be helpful primarily in less urgent cases and to 
help the decision maker to differentiate matters similar to each other. For 
visualization of the predictive results, it has been found that these is better shown 
as a comparison between the user's decision hypothesis and historical decision 
results rather than only as an absolute value. Furthermore, it has been found that a 
high degree of transparency in the information on which the results are based is 
preferable, but that it is important that clear explanations are given for the results 
shown.
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Sammanfattning

I detta arbete har nyttan med prediktiva analysberäkningar undersökts. Detta har gjorts
genom att undersöka vilka faktorer som påverkar användares beslutsprocesser när de
tar beslut under tidspress och hur prediktiv analys kan vara till hjälp i dessa situationer.
Projektet har även undersökt hur de prediktiva resultaten bör presenteras för användare
som arbetar under tidspress. Resultatet har varit en grundläggande kartläggning av en
verksamhet som till stor del har som mål att fatta viktiga beslut under tidspress. Denna
kartläggning har visat att faktorer som till stor del påverkar beslutsprocessen är erfa-
renhet hos belutsfattarna samt hur akut ett beslutsärende är. Eftersom de mest akuta
besluten ofta tas enbart med hjälp av beslutsfattarens erfarenhet har prediktiv analys
därför visat sig främst kunna vara till hjälp vid mindre akuta beslutsärenden. Resultaten
från prediktiva beräkningar fungerar då bäst som ett ytterligare stöd som bidrar med
mer beslutsunderlag och som hjälper till att differentiera olika beslutsalternativ snarare
än att ge förslag vilka beslut som bör fattas. För att visualisera de prediktiva resultaten
så att de lätt kan användas och tolkas under tidspress har det visat sig att resultaten bäst
visas som en jämförelse mellan beslutsfattarens hypotes och historiska beslutsresultat.
Detta är alltså att föredra framför att bara ge resultatet som ett rakt värde. Vidare har det
visat sig att en hög transparens i informationen som resultaten bygger på är att föredra,
men att denna information bör erbjudas som en fördjupning av resultatet som initialt
presenteras. I visualiseringen av informationen har det också visat sig vara viktigt att en
tydlig förklaring ges för resultaten presenteras, såsom med tydliga benämningar av pre-
senterad information och förklaringstexter för information som kan vara svår att förstå.

För att komma fram till resultatet gjordes en fallstudie vid Ambulansens Larmcentral
i Uppsala, där ett projekt pågår med syfte att ta fram och implementera funktioner för
prediktiv analys i deras arbetssätt och de system de använder. Larmcentralen arbetar
med medicinsk bedömning för akuta larmsamtal och disponering av ambulansresurser
till patienter. Detta gör att beslutsfattande under tidspress är en stor del av deras arbete,
både i form av vilka patienter som är i behov av ambulanser, vilka patienter som ska
få ambulanser först samt hur ambulanserna ska disponeras geografiskt och tidsmässigt.
I detta arbete har undersökts vilka faktorer som påverkar deras beslut samt hur de kan
bli hjälpta av prediktiv analys och hur informationen bör visualiseras. Genom detta är
förhoppningen att resultatet kan bidra till forskningen kring prediktiv analys i form av
hur dess beräkningar kan användas för att underlätta beslut i tidspressade situationer och
hur resultatet av dessa beräkningar kan visualiseras på bästa sätt.

I takt med att allt mer data finns tillgänglig, tack vare allt större möjligheter till lagring
av data, så används historisk data alltmer som underlag för beslut. Detta har gjort att
ett stort forskningsområde vuxit fram för så kallade beslutsstödssystem, det vill säga



system som med hjälp av historisk data kan göra prediktioner om framtiden och därmed
kan användas för att fatta beslut. Med hjälp av algoritmer för maskininlärning och arti-
ficiell intelligens kan ännu mer prediktioner görs med hjälp av historisk data, och detta
har skapat ett ämnesområde som kallas prediktiv analys. Allt eftersom att mer forskning
görs kring detta område och i takt med att allt bättre modeller för beräkningar tas fram
kan det därför var viktigt att undersöka hur de tilltänkta användarna av informationen
faktiskt kan ha bäst hjälp av denna information och hur den på bästa sätt presenteras.
Detta är alltså något som detta arbete hoppas kunna bidra med hypoteser för.

För kartläggningen av verksamheten i fallstudien användes en metod som kallas Con-
textual Design. Denna metod används för så kallad användarcentrerad systemdesign
och har som mål att skapa visualiseringar av system som fungerar i den kontext som
användarna arbetar i. Detta görs genom djupgående studier av användarna när de fak-
tiskt arbetar och genom noggrann dokumentering av detta i form av modeller för till
exempel användarnas sekvensflöden av arbetsuppgifter, deras kommunkations- och in-
formationsflöden samt deras förutsättningar i den miljö där de utför arbetet. Med hjälp
av detta har visioner skapats för vilka funktioner de kan ha hjälp av samt hur och var
dessa funktioner bör implementeras. Visionen har sedan använts för att skapa prototy-
per med design- och funktionsval som bygger på resultaten från den kartläggning som
har gjorts med hjälp av metoden, samt på teorier för användarcentrerad systemdesign.
Prototyperna har sedan slutligen testats med användarna i fallstudien genom metoder
för användbarhetstestning vilket lett fram till de slutgiltiga resultaten för designvalen
och därmed hypoteser för hur prediktiva analysfunktioner på bästa sätt kan visualiseras
förutsatt de givna förutsättningarna.



Fördelning av arbetet

Arbetet med detta examensarbete har varit jämnt fördelat mellan de båda författarna
vad gäller hela arbetet. I arbetet med den fallstudie som utfördes krävdes ett samar-
bete för att kunna både föra anteckningar och föra en dialog med olika intervjuob-
jekt. I teoriinläsningen hade Tom huvudansvaret för de designteorier som användes och
Markus för metodteorierna. I rapportskrivandet har det varit möjligt att arbeta parallelt
tack vare användningen av programmet Google Drive, vilket gör det möjligt att arbeta
online i samma dokument. Med hjälp av detta har det varit möjligt att sammarbeta i
textförfattandet genom att en person kunnat skriva samtidigt som den andra personen
kunnat korrekturläst kontinuerligt. Ett huvudansvar har dock funnits för varje område,
vilket redovisas nedan. I dessa har tyngre fokus legat på det specifika området för den
ansvriga personen. Båda författarna har dock ändå varit delaktiga i alla delar genom det
sätt att skriva som tillämpats, och diskussioner har skett löpande under skrivandets gång
kring samtliga delar.
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Ordlista

Denna ordlista har skapats för att underlätta för läsaren genom att sammanfatta centrala
begrepp och förkortningar som används i texten. Förklaringen av begreppen kan vara
anpassade till detta arbete och definitionen kan därför skilja sig från andra betydelser av
dessa eller liknande begrepp.

• Beslutsstödsystem (BSS): Begrepp som beskriver ett system som fungerar som
stöd i beslutsfattande situationer inom en verksamhet.

• Buisness Intelligence (BI): Beslutsstödssystem som har en mer övervakande roll
där problem och/eller möjligheter inom företaget identifieras med hjälp av analy-
tiska metoder.

• Prediktiv Analys: Process för att utvinna information från stora datamängder för
att sedan kunna göra kvalificerade förutsägelser och uppskatta sannolikheten för
olika framtida resultat.

• Medicinska besslutsstödet (MBS): Det beslutsstödsystem som används i den
tekniska plattform som Ambulansens Larmcentral i Uppsala använder i sitt arbete.

• Situation Awareness (SA): Teorikoncept som ofta appliceras på situationer där
en person måste ha hög situationsmedvetenhet av en särskild anledning, till exem-
pel för att köra en bil, behandla en patient eller en flygledare som dirigerar trafik.
Begreppet beskriver en persons medvetenhet gentemot sin omgivning samt vad
denna informationen betyder för personen i nuläget och i framtiden.

• Contextual Design (CD): En metod som används för att skapa en användarcentrerad
systemdesign, genom studier av användarna av systemet och dokumentation i
form av olika modeller för arbetssättet och systemen som används.

• Rapid Contextual Design (RCD): Tillämpad metodanvändning av Contextual
Design där det i hög utsträckning går att bestämma vilka delar från Contextual
Design som ska användas i det aktuella projektet oberoende av tid och storlek på
utvecklingsteamet.

• Contextual Inquiry: Datainsamlingsmetod inom Contextual Design som syftar
till att studera ett mindre urval av användare för att skapa en mer djupgpende
förståelse för arbetsutförandet bland majoriteten av användarna.

• Contextual Interviews (CI): Metod för Contextual Inquiry i form av intervjuer
som utförs medan användaren utför sitt arbete, och till skillnad från traditionella
intervjuer inte baseras på speciella frågor som användarna ska svara på.



• Work Models: Metod som används inom Contextual Design för att sammanställa
en specifik del av den information som insamlats under intervjustudier. Detta görs
i olika typer av diagram för att kategorisera arbetet. Dessa diagram kallas Work
Models och består av fem kategoriseringar kallade Flow Models, Sequence Mo-
dels, Artifact Models, Cultural Models och Physical Models.

• Vision: Beskriver en slutgiltig sammaställning som görs som ett sista steg inom
Contextual Design innan dess att en prototyp skapas, för att visa hur det nya sy-
stemet är tänkt att fungera.

• Prototype Interviews: Intervjuer som liknar de som görs i Contextual Interviews
men där användarna studeras när de använder en skapad prototyp istället för ett
riktigt system.

• Wire Frames: Digital skiss av en prototyp som är mer detaljrik än till exempel en
pappersprototyp. Kan även innehålla vissa funktioner, såsom klickbara knappar
eller liknande.
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1 Introduktion

1 Introduktion

Tack vare att innovationer och tekniska framsteg gjorts inom digitalisering, sociala me-
dier, molnlagring och hantering av stora datamängder de senaste två decennierna så
finns idag betydligt större möjligheter att samla in, lagra och analysera data än vad som
fanns för 20 år sen (Finlay, 2014). I takt med att möjligheterna inom dataanalys blivit
större så har även förväntningarna på de analytiska beräkningarna ökat. För 20 år sedan
räckte det med att kartlägga och visualisera data, men idag anses dessa analyser vara för
enkla av många användare, och istället törstar marknaden efter mer avancerade analy-
ser, ofta med inslag av Artificiell Intelligens (IDG, 2018). En av dessa mer avancerade
metoder, processen för att utvinna information från stora mängder för att göra kvalifice-
rade förutsägelser om framtiden, även kallat prediktiv analys (Larose et al., 2015), ökar
alltjämt i popularitet (Dresner Advisory Services, 2017). Länge var problemet med pre-
diktiv analys som analysteknik den bristande tillgången på rådata. Så är inte läget inte
idag, det är istället valet av metoder och modeller för att konvertera datan till tillförlitlig
information och sättet man presenterar datan på, så att användaren kan tillgodogöra sig
den, där de största svårigheterna återfinns idag (Dresner Advisory Services, 2017).

Hos Ambulansens Larmcentral i Uppsala har ett projekt pågått de två senaste åren med
målet att ta fram prediktiva modeller vilka ska kunna hjälpa de anställda på larmcen-
tralen i sitt arbete. Hur dessa prediktiva modeller ska visualiseras och inkorporeras i de
anställdas arbetssätt är däremot något som inte är fastställt. Detta uppsatsarbete ämnar
därför att undersöka hur prediktiva modeller kan bli en naturlig del av de anställdas var-
dagliga arbete. Detta kommer ske genom en kartläggning av de anställdas arbetsplats
och arbetssätt. Denna information kommer sedan ligga till grund för de förslag pro-
jektet presenterar gällande hur de prediktiva modellerna kan vara till hjälp samt hur de
kan integreras och visualiseras. Förhoppningsvis kan även dessa hypoteser, gällande hur
prediktiv analys kan användas i praktiska belutssammanhang, inte enbart assistera Upp-
salas Larmcentral i deras arbete med att integrera prediktiva modeller utan även andra
verksamheter som avser att undersöka huruvida prediktiva modeller kan användas.
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2 Bakgrund

2 Bakgrund

Beslut är något som återfinns i varje hörn av världen, som genomsyrar varje människas
liv och har gjort det sedan den tid då människan, vid ovisshet, sökte svar i stjärnorna.
Frågeställningar rörande vem som fattar beslut och hur dom fattas har format hur land
styrs, hur rättssystem skipas och hur samhällsordningen uppförs. Men det är inte förrän
mitten på 1900-talet som begreppet började leta sig in i näringslivet, mycket tack vare
Chester Barnard och hans bok “The Functions of the Executive”. Barnard la därmed,
tillsammans med senare teoretiker såsom James March och Herbert Simon, grunden för
läran av beslutsfattande inom organisationer (Buchanan et al., 2006).

Läran om beslutsfattande är inte på något sätt bunden till näringslivet, utan tvärtom
återfinns den nästan i alla intellektuella områden såsom sociologi, psykologi, ekonomi,
statskunskap, för att nämna några (Rollof et al., 1999). Något som däremot är bundet
till beslutsfattande är risk. Risk är en oundviklig del av varje beslut (Rollof et al., 1999).
Den medföljande risken varierar dock i storlek. Vardagliga beslut som privatpersoner
måste förhålla sig till involverar sällan någon större risk. Om man däremot tittar på be-
slutsfattande ur ett företagsperspektiv så kan konsekvenserna av ett beslut vara enorma
(Buchanan et al., 2006).

Länge tänkte ledare inom näringslivet att beslutsfattande var en konstform, en färdighet
man endast kunde erhålla genom lång erfarenhet. Beslutsfattandet lämnades till personer
som ofta baserade sina val på sitt omdöme och sin intuition istället för vetenskapligt
grundade metoder. Forskning pekar däremot på att företag där beslutfattandet grundar
sig i en metodisk och analytisk beslutsprocess presterar bättre än företag som förlitar
sig på erfarenhet och instinkt (Turban et al., 2011).

Forskning visar även att inom vilken tidsram som ett beslut måste tas påverkar beslutets
utfall. Tidspress kan ha en negativ påverkan på ett beslutsfattande då det kan minska
beslutsfattarens kreativitet (Elsbach et al., 2006), minska dennes förmåga att se ett pro-
blem från olika perspektiv (German et al., 2005) och generellt leda till att ett sämre
beslut fattas (Payne et al., 1993). Men tidspress kan också ha en positiv inverkan på
ett beslutsfattande. Till exempel så tenderar beslutsfattare att fokusera på faktan själv
istället för hur den är presenterad när de befinner sig under tidspress (Svenson et al.,
1993). Forskning visar även att tidspress kan minska kompromisseffekten (Dhar et al.,
2000), det vill säga fenomenet att ta det beslut som är en kompromiss mellan de val som
presenteras, och minska prokastineringstiden hos en beslutsfattare (Ariely et al., 2001).
Oberoende om det är positiva eller negativa effekter så kommer alltså beslutsprocessen
vara beroende av den tidspress som beslutsfattaren befinner sig under.

En belsutsprocess är även beroende av vilket beslutsunderlag som ligger till grund för

2



2 Bakgrund

beslutet. Genom att producera ett genomgripande beslutsunderlag kan man minska de
risker som kommer med att ta ett betydande beslut inom ett företag. Ett sådant besluts-
underlag utgörs ofta av varierande information hämtad från olika källor. Att tillgå in-
formation är i dagens samhälle inget problem, mycket tack vare tekniska framsteg inom
datautvinning (Rollof et al., 1999). Det senaste decenniet har vi haft en stadig utveck-
ling när det kommer till datalagring vilket medför att mängden information att tolka
även har ökat. Numera går utveckling så fort att möjligheterna att samla in och analy-
sera data överstiger våra möjligheter att faktiskt tolka informationen. Detta överflöd av
information får konsekvenser, både inom den industriella sektorn och inom den veten-
skapliga, där kapacitet saknas för att tolka denna enorma mängd information, något som
leder till att både pengar och tid slösas. För att ha en möjlighet att tolka dessa enorma
mängder av dynamisk, disparat och ofta motstridig information krävs därför effektiva
system (Kohlhammer et al., 2011). Ett sådant system som började utvecklas redan på
60-talet är beslutsstödsystemet (Turban et al., 2011).

2.1 Beslutsstöd

Den första riktiga definitionen av ett belsutsstödsystem (BSS) gjordes först på 70-talet
av Scott-Morton. Han definierade ett BSS som “interactive computer-based systems,
which help decision makers utilize data and models to solve unstructured problems”
(Gorry and Scott-Morton, 1971). BSS var precis som namnet antyder tänkt att vara
ett stöd för beslutsfattarna, ett sätt för beslutsfattarna att få ett större beslutsunderlag
(Turban et al., 2011). Däremot ville man inte utradera beslutsfattarna utan att BSS skulle
fungera som en assistent till beslutsafattarna och på så sätt förlänga deras kompetens
utan att ersätta deras bedömningsförmåga. De var menade att figurera i situationer där
beslut krävde bedömning då ett beslut inte kunde tas enbart med hjälp av algoritmer. I de
tidiga definitionerna antyddes det att systemen skulle vara databaserade, skulle fungera
interaktivt online och ha möjligheter till grafisk output. Dessa tidiga definitioner av BSS
bjöd in till tolkning och snart skulle ett antal definitioner av BSS uppstå som i sin tur
ledde till meningsskiljaktigheter vad BSS faktiskt är (Turban et al., 2011).

Idag är BSS ett paraplybegrepp som beskriver ett system som fungerar som stöd i be-
slutsfattande situationer inom ett företag. När det kommer till terminologin gällande
beslutsstöd så är den snårig, speciellt när det kommer till skillnaden mellan begrep-
pen business intelligence(BI) och BSS. Ofta är BSS byggda för att hitta lösningar när
det kommer till ett specifikt problem eller för att utvärdera en möjlighet. BI-system
har däremot en mer övervakande roll där problem och/eller möjligheter inom företaget
identifieras med hjälp av analytiska metoder (Turban et al., 2011). Detta arbete kom-
mer studera ett system som fungerar som ett rent beslutsstöd, och därför kommer ingen
vidare fokus att tillägnas BI.
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Ett beslutsstödjande system bygger på antagandet att chansen för bra problemlösningar
påverkas både av beslutsprocessens form och innehåll. Innehållet kan påverkas genom
att kartlägga osäkerheter, söka samband och försöka förutse konsekvenser vilket i sin
tur bidrar till ett bättre underlag (Edlund et al., 1999). När dessa verktyg slog igenom på
riktigt för 10-15 år sedan var det krångligt att överhuvudtaget få ihop rapporter baserade
på verksamhetsdata. Då räckte det med att man hade kartlagt och visualiserat datan. Idag
anses dessa analyser vara för enkla av många användare, och istället törstar marknaden
efter mer avancerade analyser, ofta med inslag av AI (IDG, 2018). En sådan metod som
har ökat kraftigt de senaste åren, framburen på löften om framtida prediktioner, är den
prediktiva analysen.

2.2 Prediktiv analys

Prediktiv analys, “processen för att utvinna information från stora datamängder (som big
data) för att sedan kunna göra kvalificerade förutsägelser och uppskatta sannolikheten
för olika framtida resultat” (Larose et al., 2015), är något som de senaste åren blivit allt
mer populärt (Dresner Advisory Services, 2017). Detta är inte förvånande då förmågan
att dra sannolika slutsatser om framtiden kan ge värdefulla insikter som kan användas
som beslutsstöd. Efter att BI som nisch ökat i flertalet år har det sedan under den senaste
tiden plötsligt vänt. Detta kan förklaras med att de traditionella BI verktygen börjar bli
utdaterade. Marknaden nöjer sig inte längre med simpla uträkningar som använder sig
av medel- alternativt medianvärde, utan efterfrågar något mer avancerat (IDG, 2018).

Det är här prediktiv analys kommer in i bilden. Ett område som inte är nytt på mark-
naden men som har blivit mer och mer aktuellt de senaste åren. Då prediktiva analyser
ofta baseras på maskininlärningsmetoder, metoder som är beroende av hur mycket data
de har att tillgå (Domingos, 2012), så blir dessa analyser mer precisa allteftersom in-
formationsutbudet ökar. I och med tekniska framsteg som internet, sociala medier och
smartphones så har mängden elektronisk information ökat lavinartat de senaste åren
(Finlay, 2014). Utvecklingen har även gått fort rent prestandamässigt vilket har lett till
större databaser att lagra datan i och mer kraftfulla datorer som klarar mer avancerade
uträkningar (CXL, 2018).

Idag, jämfört med för 10-20 år sen, finns alltså ett betydligt större underlag för att utföra
prediktiva analyser. Att ha tillgång till stora mängder rådata är därför inte längre det stora
problemet gällande prediktiv analys. Det är istället valet av metoder och modeller för
att konvertera datan till tillförlitlig information och sättet man presenterar den på, så att
användaren kan tillgodogöra sig den, där de stora problemen ligger idag (Kohlhammer
et al., 2011).
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Tack vare de tekniska framsteg som gjorts i samband med informationslagring så finns
idag ett aldrig tidigare skådat utbud av lagrad information till förmån för att tolka och
att försöka förutspå framtiden med hjälp av. På grund av denna utveckling har prediktiv
analys som metod för att analysera information gått kraftigt framåt de senaste åren. I
vilka situationer som prediktiva modeller faktiskt är användbara är däremot fortfarande
en öppen fråga. Med en så pass ny metod som prediktiv analys är det oklart hur den
bäst ska integreras i mottagarens beslutsprocess. Det är därför av stor betydelse att ha
en förståelse för de människor som ska tolka resultatet, då utfallet från de prediktiva
modellerna riskerar att bli oanvändbara om mottagaren inte begriper det och således
inte kan använda det i sin beslutsprocess. I många beslutsfattande situationer ges inte
beslutsfattaren oändligt med tid att fatta sitt beslut. Istället kan situationen vara den
motsatta där beslutsfattaren jobbar under stor tidspress, och detta kan ha inverkan på
beslutsprocessen. Att studera hur tidspress påverkar beslutsprocessen är därför av stor
vikt i arbetet att integrera och visualisera resultatet från en prediktiv analys.

Mot denna bakgrund är projektets huvudfokus att skapa hypoteser gällande hur prediktiv
analys kan användas i praktiska beslutssammanhang, varvid beslutsfattaren befinner sig
under tidspress, speciellt med avseende på hur resultaten kan visualiseras.

3.1 Forskningsfrågor

Processen för att skapa hypoteser för hur prediktiv analys skulle kunna användas i
praktiska beslutssammanhang och hur resultaten skulle kunna visualiseras är baserat
på följande tre forskningsfrågor:

• Vilka viktiga faktorer påverkar en användares beslutsprocess när beslutet måste
tas under tidspress?

• Hur kan prediktiv analys vara till hjälp i sådana fall?

• Hur visualiserar man på bästa sätt ett prediktivt resultat så att mottagaren, under
tidspress, kan tolka resultatet och använda det i sitt arbete?

För att svara på dessa frågor kommer metoden Contextual Design tillämpas på användarna
av ett system där en prediktiv analys önskas implementeras. Med hjälp av denna metod
kommer en förståelse skapas för användarna av detta system och hur prediktiva model-
ler skulle kunna användas i deras arbete. Utifrån denna förståelse kommer en prototyp
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baserad på nuvarande system skapas där resultatet från de prediktiva modellerna har
visualiserats. Denna prototyp kommer sedan att testas på användarna för att undersöka
hur väl de kan tolka informationen som visualiseras.

3.2 Avgränsningar

Prediktiv analys är ett väldigt brett begrepp och metoden i sig kan tillämpas på flertalet
olika områden och innehålla både vitt skilda utgångspunkter och slutmål. Då det skul-
le vara omöjligt för detta projekt att kartlägga alla områden där prediktiv analys kan
tillämpas så har avgränsningar gjorts. Projektet har därför avgränsats till en fallstudie.
Denna fallstudie har utförts hos en verksamhet som ämnar att implementera predikti-
va modeller i sitt nuvarande beslutstöd. Genom att fokusera på en verksamhet där de
anställda redan arbetar i ett beslutsstöd så ges möjlighet att studera hur ett automatise-
rat beslutsunderlag påverkar arbetarnas beslutsprocess. Detta är i synnerhet intressant
för projektet då implementeringen av prediktiva modeller oundvikligen leder till att
användarna av systemet måste förhålla sig till att en del av belsutsproccesen blir au-
tomatiserad.

Den verksamhet som fallstudien har utförts hos är Ambulansens Larmcentral i Uppsala.
Uppsala Larmcentral är inte bara intressant utifrån det faktum att det finns ett existe-
rande beslutststödssystem i vilket de ämnar att implementera prediktiva modeller. Det
är även intressant att fokusera på Larmcentralen då de anställdas arbete påverkas av
en tydlig tidspress vilket kan leda till insikter om huruvida tid som en faktor påverkar
användandet av ett prediktivt resultat.

Då fallstudien utfördes hos Uppsala Larmcentral så medför det att alla intervjuer och
observationer är baserade på Uppsala Larmcentrals anställda. Detta medför även att de
skapade prototyperna har utformats efter de behov som upptäckts hos dessa anställda.
Även om designen därmed inte direkt kan översättas till andra system så bör kunskapen
och de upptäckter som gjorts gällande implementering av prediktiva modeller ligga till
grund för andra liknande projekt.

För att besvara syftet och dess forskningsfrågor är målet med fallstudien att undersöka
hur prediktiv analys kan implementeras hos Ambulansens Larmcentral i deras nuvaran-
de beslutsstödssystem genom att undersöka:

• När, var och hur kan prediktiva resultat vara till användning?

• Vilken grad av informationsnivå vill man visa på vilken plats?

• Hur kan de prediktiva resultaten visualiseras?
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3.3 Rapportens disposition

Efter att det inledande kapitlet (kapitel 1) har givit en introduktion till arbetet, har kapi-
tel 2 följt för att ge en bakgrund till ämnen som är relevanta. Detta har lett fram till en
problemformulering i kapitel 3, i form av ett syfte och forskningsfrågor för arbetet samt
en avgränsning som beskrivit hur dessa frågor ska besvaras. Efter dessa inledande delar
följer i kapitel 4 en presentation av all teori som använts, vilket innefattar designteorier
för att skapa prototyper och visualiseringar, teorier som använts för metoder samt lik-
nande arbeten som gjorts inom de ämnen som arbetet behandlar. I kapitel 5 presenteras
den fallstudie som gjorts för projektet, vilket är den huvudsakliga delen i rapporten. I
denna presenteras först en förstudie som gjordes för att sammanställa förutsättningarna
för fallstudien. Detta följs av metoden för fallstudien samt resultatet av denna. I analy-
sen beskrivs sedan de val som ledde fram till resultaten och hur det gjordes med teorin
som grund. I de avslutande kapitlen 6 och 7 ges en slutsats som redovisar vad arbetet
kommit fram till för att kunna besvara forskningsfrågorna samt en diskussion kring hur
väl syftet har uppnåtts samt vad som skulle kunna utforskas vidare.
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I denna del presenteras inledningsvis liknande arbeten som gjorts inom de ämnen som
projektet behandlar. Detta följs av de designteorier som använts som grund i skapan-
det av fallstudiens prototyper och visualiseringar samt teori gällande de metoder som
använts i den designskapande processen.

4.1 Liknande arbeten

Många arbeten finns gjorda vilka behandlar utvecklingen av visuella gränssnitt med
hjälp av att använda metoden Contextual Design (Notess, 2005; Payyanadan et al., 2017;
Vilpola et al., 2006). När det kommer till visualisering av prediktiva analysresultat kan
det dock vara svårare att hitta tidigare studier. Keim et al. (2011) beskriver en term
som kallas Visual Analysis, vilket handlar om visualisering av beslutsstödsunderlag i
allmänhet. Keim et al. beskriver hur nya tekniker inom statistisk analys och informa-
tionsutvinning har utvecklats genom åren oberoende av tankar på hur resultaten av des-
sa ska visualiseras och integreras. Ett viktigt steg i utvecklingen var därför när datan
gick från att bara visas som ett statistiskt resultat i grafer och liknande till att vara något
interaktivt som kan integreras med genom användning i gränssnitt. Detta var något som
inom den statistiska forskningen först beskrevs av Tukey (1977) i boken Exploratory
Data Analysis (Keim et al., 2017). Allt eftersom de grafiska gränssnitten och enhe-
ter som de används på har förbättrats har fler arbeten gjorts kring hur information kan
visualiseras i dessa, och med tiden har potentialen upptäckts med att låta användaren
interagera med datan (Keim et al., 2011).

Flera arbeten fokuserar på implementering av prediktiva beslutsunderlag i system som
används under tidspress (Keim et al., 2011; Levin et al., 2018). Levin et al. (2018) har
till exempel gjort ett arbete där prediktiva analysmodeller tagits fram för att ta beslut om
vård av patienter inom akutsjukvård. Där undersöker man alltså hur prediktiv analys kan
vara till hjälp för att fatta beslut som tas under tidspress, men man undersöker inte vilka
faktorer som påverkar användarnas beslutsprocesser eller hur de prediktiva resultaten
visualiseras på bästa sätt under sådana förhållanden. Flera studier behandlar också hur
beslut tas under tidspress, men inte vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet under
en sådan beslutsprocess eller hur beslutfattandet skulle kunna underlättas med hjälp av
prediktiva analysresultat (Marsden et al., 2006; Ordóñez et al. 1997; Young et al., 2012).

Det finns alltså tidigare arbeten gjorda både kring visualisering med hjälp av Contex-
tual Design, hur användares beslutsprocesser påverkas under tidspress och arbeten där
prediktiv data har används som hjälp i beslutsprocessen. Utbudet av studier som kombi-
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nerar att undersöka faktorer som påverkar besluten under tidspress, hur prediktiv analys
kan vara till hjälp vid dessa speciella fall och hur man på bästa sätt visualiserar predik-
tiva resultat under sådana situationer är dock begränsat. Genom att utföra en studie med
metoden Contextual Design på en verksamhet med sådana förutsättningar och sedan
skapa visualiseringsmodeller som testas med användarna så kan denna uppsats hjälpa
till att fylla gapet mellan dessa områden.

4.2 Visualisering

Visualisering brukar beskrivas som en process där information transformeras till visuell
form för att få användare att kunna tillgodogöra sig informationen (Diehl, 2007). Vidare
ska information av komplex och flerdimensionella sammanhang kunna anpassas på ett
uttryckssätt anpassat för människors sinnen (Diehl, 2007). Med andra ord handlar visu-
alisering om att ta rådata och abstrahera på så sätt som gör det enklare för människor
att ta till sig. Inom datavetenskapen har visualisering varit ett viktigt verktyg eftersom
mjukvara för datorer ofta har varit svår att begripa (Diehl, 2007). Som en följd av detta
har området för visualisering av mjukvara växt sig större och nya områden inom visu-
alisering har vuxit fram. Dessa områden har alltså som fokus att göra information mer
lättbegripligt genom att abstrahera mjukvara (Paredes et al., 2014).

4.3 Uppfattningsförmåga

En människas uppfattningsförmåga beskriver hur det mänskliga medvetandet kan upp-
fatta och tolka information som kommer från de olika sinnena. En stor del av den in-
formation och data som vi människor dagligen tar del av uppfattas genom synen, vilket
kan visa på hur viktigt det är med den visuella presentationen av denna information
(Diehl, 2007). När det kommer till området för visuell design så är två av de mest dis-
kuterade typerna av uppfattningsförmåga de som rör uppfattning av färg och mönster
(Diehl, 2007). Färger används ofta för att differentiera mellan olika informationskällor
genom att till exempel representera värden, intervall eller skalor i olika färger, så kallad
färgkodning (Diehl, 2007). Det finns en rad olika skalor som används för att knyta färger
till olika värden, men ett vanligt sätt är till exempel att använda en så kallad värmeskala,
där blå representerar kallt, grönt varmt och röd hett. En annan vanlig skala är den så kal-
lade trafikljusskalan, där grön representerar säkert, gult representerar eventuellt riskabelt
och röd representerar riskabelt (Diehl, 2007). Två aspekter som bör övervägas vid ska-
pandet av färgkoder är hur visuellt distinkta färgerna är och hur brant inlärningskurvan
är när det kommer till att relatera en färg till en enhet (Ware, 2010). Det är också i teori-
er för färgkodning rekommenderat att primärt använda sig av de vanliga nyanserna för
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färgkodning, det vill säga grönt, blått, gult och rött (Ware, 2010).

Genom att abstrahera data i mer lättförståeliga visuella modeller kan koncept av högre
komplexitet representeras än sådan som är möjlig att hålla reda på i huvudet. Med hjälp
av användandet av visuella verktyg kan därför generellt en högre kognitiv förmåga ut-
nyttjas hos användarna än utan sådana verktyg, särskilt när det kommer till datorbase-
rade visuella gränssnitt (Ware, 2005). Digitala gränssnitt är alltså ett effektivt sätt att
maximera den kognitiva förmågan, men det är dock viktigt att dessa är utformade på ett
sätt så att det passar för det mänskliga sinnet. En bra visualisering av information måste
designas på ett sådant sätt att det som visas förstås och tolkas på rätt sätt utifrån de vik-
tiga uppgifter som informationen ska användas till (Ware, 2010). Av den anledningen är
det viktigt att både förstå de uppgifter som ska utföras med hjälp av den visualiserade
informationen såväl som att förstå de grundläggande principerna för visualisering och
människans uppfattningsförmåga (Ware, 2010; Diehl, 2007).

4.4 Situation Awareness

Termen Situation Awareness (SA) beskriver en persons medvetenhet gentemot sin om-
givning samt vad denna informationen betyder för personen i nuläget och i framtiden
(Endsley et al., 2011). Oftast definieras den här medvetenheten i förhållande till vilken
information som är viktig för ett särskilt arbete eller mål. Konceptet SA appliceras oftast
på situationer där en person måste ha situationsmedvetenhet av en särskild anledning,
till exempel för att köra en bil, behandla en patient eller en flygledare som dirigerar
trafik. Därför definieras SA normalt utifrån målen tillhörande ett specifikt arbete eller
funktion (Endsley et al., 2011).

Bara de delar av situationen som är relevanta för den nuvarande uppgiften är viktiga
för SA. En doktor till exempel behöver bara oftast bara veta en patients symptom för
att diagnostisera patienten, de behöver inte veta varenda detalj ur patientens medicinska
historia (Endsley et al., 2011). På samma sätt behöver en pilot vara medveten om andra
plan, väderförhållanden och förändringar i terrängen. Piloten behöver däremot inte veta
vad hans andrepilot åt till lunch (Endsley et al., 2011).

Den formella definitionen av SA kan brytas ner i tre nivåer (Endsley et al., 2011):

• Nivå 1 - Uppfattning gällande element i omgivningen.

• Nivå 2 - Förståelse för den nuvarande situationen.

• Nivå 3 - Projektion av framtida status.
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För att få en mer komplett uppfattning av vad SA är så kommer i kommande stycken
diskuteras de interna och externa faktorerna som påverkar varje nivå av SA.

4.4.1 Nivå 1 av SA: Uppfattning gällande element i omgivningen

Det första steget i att uppnå SA är att registrera statusen, attributen och dynamiken
gällande relevanta element i omgivningen. Dessa parametrar kan skilja sig rejält mellan
olika arbetsområden. Informationen i användarens omgivning kan registreras på flertalet
olika sätt, till exempel visuellt, auditivt, taktilt, genom lukt eller genom dessa kombine-
rade. Informationen som kan leda till SA kan även tillhandahållas genom verbal eller
ickeverbal kommunikation med andra (Endsley et al., 2011).

Inom många områden kan det vara svårt att registrera all den information som krävs för
att få SA. Detta är extra tydligt när det kommer till komplexa system, som i till exem-
pel kärnkraftverk eller avancerade flygplan, i vilka användaren måste vada igenom stora
mängder information, vilket gör att det är svårt att urskilja vilken information som är
nödvändig för tillfället. Detta kan leda till att användare kanske helt missar viktigt infor-
mation på grund av att annan mindre relevant information fångar deras uppmärksamhet.
Genom att designa för SA så försöker man försäkra sig om att systemet erhåller för
användaren nödvändigt information för att sedan presentera den på ett sätt som gör
det enkelt för användaren att uppfatta den trots att flera informationskällor tävlar om
användarens uppmärksamhet (Endsley et al., 2011).

4.4.2 Nivå 2 av SA: Förståelse för den nuvarande situationen

Det andra steget för uppnå bra SA går ut på att skapa en god förståelse för vad den
registrerade informationen betyder i relation till relevanta mål. Denna förståelse bygger
på sammanställningen av användarens nivå 1-information och hur den förhåller sig till
användarens mål. För att exemplifiera kan man tänka sig en bilförare som närmar sig
en korsning. Föraren ser att ljuset slår om till gult och förstår då att hen måste närma
sig korsningen med försiktighet. Genom att bilda sig en uppfattning om hastigheten på
bilen framför kan föraren avgöra om den är på väg att stanna eller om den kommer
fortsätta igenom korsningen. Föraren kan då genom att analysera information gällande
den framförvarande bilen undvika en kollision. Förarens förståelse för situationen och
hur den påverkar hens mål är vad som krävs för att ha nivå 2 av SA (Endsley et al.,
2011).

Att skapa sig en god förståelse för en situation utifrån flertalet olikartade delar av in-
formation i ens omgivning är en krävande process som kräver en god kunskapsbas. En

11



4 Teori

nybörjare, eller någon som ställs inför en ny situation, kanske inte har tillgång till den
kunskapsbasen och kommer därför ha ofördelaktigt läge gällande att uppnå nivå 2 av
SA (Endsley et al., 2011).

4.4.3 Nivå 3 av SA: Projektion av framtida status

Då en person har bildat sig en uppfattning om vilken information som finns tillgänglig i
omgivningen och hur den relaterar till dess mål, så kan den personen uppnå nivå 3 av SA
genom att predicera hur den information kommer te sig i framtiden. En person kan bara
uppnå nivå 3 av SA genom att ha en god förståelse för situationen och för de funktioner
i det system som hen arbetar i. Med nivå 3 av SA så förstår till exempel en bilförare
att om denne fortsätter ut i en korsning när ljuset är rött så kommer denne förmodligen
krocka med en annan bil. Denna projektion tillåter bilföraren att vara proaktiv i sitt
beslutsfattande (Endsley et al., 2011).

Att kunna göra projektioner baserade på den situationen som användaren befinner sig
i är något som kräver en väldigt god förståelse för domänen, vilket kan vara väldigt
krävande rent mentalt. Experter inom många områden lägger ner stora delar av deras
tid för att lyckas uppnå nivå 3 av SA. Genom att konstant göra projektioner om fram-
tiden så möjliggör det för dessa experter att utveckla strategier för hur de ska tackla
kommande händelser. Detta tillåter dem inte enbart att vara proaktiva och undvika ic-
ke önskvärda situationer utan att även snabbt respondera när händelser av olika natur
inträffar (Endsley et al., 2011).

Ett misslyckande att uppnå nivå 3 av SA kan bero på otillräckliga mentala resurser
eller på bristande kunskap inom domänen. För att uppnå nivå 3 så krävs det att man
lyckas uppnå nivå 1 och 2 av SA innan. Utan tillräcklig expertis eller med undermåligt
designade informationssystem och gränssnitt så finns en risk att användaren misslyckas
att uppnå tidiga steg av SA vilket leder till att de aldrig kan uppnå nivå 3 av SA (Endsley
et al., 2011).

4.4.4 Designa för SA

Att designa för SA innebär att man har det övergripande målet att skapa ett gränssnitt
som förmedlar information som är nödvändig för användaren på snabbast möjliga sätt
utan att det ska vara alltför kognitivt ansträngande för användaren. Detta påverkas till
stor del av hur information presenteras i gränssnittet. För att designa för SA är det därför
viktigt att ha i åtanke hur mycket information användaren kan förvärva sig inom arbe-
tets givna tidsramar, hur precist användaren kan förvärva sig informationen och hur
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den presenterade information förhåller sig till användarens mål. Baserat på detta har
Mica Endsley och Debra Jones i boken Designing for situation awareness: an appro-
ach to user-centered design (Endsley et al., 2011) tagit fram designprinciper med målet
att skapa tydligare riktlinjer för att främja SA. Dessa principer bygger på förståelsen
för vilka faktorer som påverkar SA i komplexa system och behandlar bland annat te-
man som ovisshet inom beslutsfattande, hantering av komplexitet, automatisering samt
målorienterad design. Prototyperna som designades i detta arbete är utformade i sam-
språk med dessa principer och här nedan följer en redogörelse av de principer som
tillämpats. Uppdelningen av principerna i olika teman följer samma uppdelning som i
boken Designing for situation awareness: an approach to user-centered design (Endsley
et al., 2011). De inledande principerna följer däremot inget direkt tema utan är riktlinjer
för de generella designval som bör göras för att eftersträva SA.

Generella SA-principer

Organisera informationen runt användarens mål

Informationen i systemet borde organiseras efter användarens huvudmål. Informationen
bör därmed organiseras på så sätt att den information användaren är i behov av för att
utföra ett specifikt mål finns att hitta i systemet i anslutning till det specifika målet.
Informationen ska även svara mot de frågor relaterade till detta mål (Endsley et al.,
2011).

Presentera information viktigt för nivå 2 av SA direkt

Då människans arbetsminne är begränsat är det viktigt att presentera information som
hjälper användaren att uppnå nivå 2 av SA, det vill säga skapa sig en förståelse för
den nuvarande situationen. Detta kan göras genom att till exempel presentera skillnaden
mellan det nuvarande värdet och det förväntade värdet istället för att låta användaren
själv räkna ut detta. Vilken information som krävs för ett system för att användaren ska
uppnå nivå 2 av SA kan skilja sig avsevärt mellan olika system och därför måste syste-
met först kartläggas för att utvärdera vilken information som ska presenteras (Endsley
et al., 2011).

Understöd global SA

Ett vanligt problem för SA är att användarens uppmärksamhet riktas mot ett subset av
information vilket gör andra viktiga element glöms bort, detta sker både avsiktligt och
oavsiktligt (Jones et al., 1996). Design som begränsar tillgången av information bidrar
till just detta fenomen. Till exempel kan ett överdrivet användande av menyer och nya
fönster leda till att annan information som är viktigt för användaren döljs. Ett system
ska därför att sträva efter att ge användaren en helhetsbild av situationen och specifik
information gällande användarens nuvarande mål ska tillhandahållas när den behövs
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(Endsley et al., 2011).

Understöd ett alternerade mellan mål-drivna och data-drivna processer

Designen måste både ta hänsyn till mål-driven process och data-driven process. Att de-
signa runt användarens mål (princip “Organisera informationen runt användarens mål”)
stödjer en mål-driven process. Att designa för att användaren ska ha en helhetsbild (prin-
cip “Understöd global SA”) stöjder en data-driven process. Att få dessa två designsätt
att komplettera varandra är viktigt för att användaren ska uppnå en hög nivå av SA. Sy-
stem ska därför i väldigt låg utsträckning ge ifrån sig signaler med framträdande ton,
till exempel blinkande ljus, starka färger och höga ljud, då dessa kan få användaren att
tappa fokus då det är i en mål-driven process.

Filtrera information försiktigt

Ett sätt att lösa problemet med att användaren blir överbelastad med information i ett
system är att filtrera bort en viss mängd av den informationen (Endsley et al., 2011).
En sådan filtrering kan dock göra det svårare för en användare att uppnå en hög nivå av
SA (Endsley et al., 1993). Om informationen som är viktigt för användaren filtreras bort
kan detta göra så att användaren inte har en global SA (Endsley et al., 2011). Därför är
det viktigt att användaren själv får bestämma hur mycket information den vill ta del av
och när den vill ta del av denna information. Enbart information som är helt redundant
borde skalas bort (Endsley et al., 2011).

Designprinciper för att representera osäkerhet

Då all osäkerhet i ett system aldrig helt kommer kunna elimineras och att en användares
inställning till informationen som presenteras för den kan påverka användarens beslut
lika mycket som information själv så är viktigt, för att användaren ska uppnå SA, att
hjälpa den avgöra hur pålitligt resultatet är (Endsley et al., 2011).

Representation av pålitlighet i sammanslagen data

Då mer system börjar implementera klassifikationsalgoritmer och belutstödsfunktioner
så växer behovet att informera användarna av ett sådant system om hur pålitligt syste-
mets output är (Endsley et al., 2011). Hur pålitligt systems output är kan bero på den
underliggande datan och på själva algoritmen i sig (Endsley et al., 2011). Hur graden av
pålitlighet av ett systems output ska presenteras är däremot en fråga som inte har något
klart svar. Det är öppen fråga om en användare på ett effektivt sätt kan tolka hur pålitlig
ett systems output utifrån ett numeriskt estimat (Endsley et al., 2011). Flera studier har
dock gjorts på området (Endsley et al., 2011). Forskning visar att människor har svårt för
att tolka information gällande probabilitet (Kahneman et al., 1982). Vidare så jämförde
Bisantz et al. (2005) i en studie vad som är effektivast gällande probabilitetsrepresen-
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tation. De representationer som jämfördes var numerisk, språkliga uttryck (till exempel
“väldigt troligt”), färgade ikoner (från grön till röd) och ikoner som blev mer otydliga
desto mer osäkert svaret var. I en uppgift som gick ut på att köpa aktier upptäcktes ingen
signifikant skillnad mellan det olika representationerna då de skulle tolkas. Däremot så
visade det sig att antalet probabilitetskategorier påverkade beslutshastigheten. Få kate-
gorier, i detta fall tre stycken, ledde till snabbare val och att användaren accepterade
lägre nivåer av pålitlighet än när kategorier var fler, i detta fall 5 eller 11 kategorier.
Det är däremot fortfarande oklart vilket behov användare har av att ha tillgång till den
underliggande datan och hur denna kan kommunicerar för att få användaren att skapa
sig en mer tydlig bild av hur pålitligt ett systems output är (Endsley et al., 2011).

Ge stöd för verktyg som hanterar osäker data

Då användare måste försäkra sig om kvalitén av ett systems resultat så bör verktyg
tillhandahållas användaren så denna kan göra detta på ett snabb och effektivt sätt. Den-
na information ska finnas närbeläget i förhållande till resultatet. Det är viktigt att un-
dersöka hur precist denna information ska presenteras då ett för precist resultat, till
exempel 97.6%, kan sakta ner både systems och användarens processering av informa-
tionen (Endsley et al., 2011).

Designprinciper för att tämja komplexitet

Komplexitet kan ha en negativ effekt på en användarens SA (Endsley et al., 2011).
Följande principer strävar mot ett hanterande av komplexitet vilket ska vara till hjälp
för användaren.

Försäkra en konsekvent logik i hela systemet

Ju mer inkonsekvent ett systems logik är desto mer komplext blir systemet. Skillnader
i logiken hur uppgifter utförs i systemet och hur information presenteras bör därför
reduceras eller elimineras (Endsley et al., 2011).

Eftersträva ett transparent system

En hög nivå av transparens och observerbarhet bör finnas för de systemfunktioner som
användaren förväntas övervaka och operera för att behålla en låg komplexitetsnivå i sy-
stemet. Detta kan tillhandahållas genom att systemet inte bara presenterar en output utan
också orsaken till detta output. Om konsekvenserna av detta output finns tillgängliga kan
det också vara intressant att presentera för användaren (Endsley et al., 2011).

Reducera displaydensitet

Genom att sprida ut information över flera displayer kan det försvåra för användaren att
hitta nödvändig information i systemet. Detta då det är mer tidsödande för en användare
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att växla mellan olika displayer jämfört med att gå igenom en display. Att dölja nödvändig
information i andra displayer kan därför ha negativa effekter på en användaren då det
tar längre tid för användaren att hitta informationen den letar efter. Det är därför vik-
tigt att gruppera information på ett sånt sätt att användaren inte behöver ägna sig åt ett
överdrivet växlande mellan displayer för att hitta den (Endsley et al., 2011).

Eftersträva en konsekvent design över hela systemet

Att ha en konsekvent design över hela systemet hjälper användaren att skapa en tillförlitlig
mental representation av systemet, något som tillåter användaren att förutse betydelse
av information och var den går att hitta. Denna förutsägbarhet reducerar den kognitiva
belastning hos användaren genom att tillåta den att applicera det den har lärt på flera
delar av systemet (Endsley et al., 2011).

Minimera komplexiteten på uppgifter i systemet

Komplexiteten på att utföra uppgifter i system bör hållas till ett minimum. Detta innebär
att de handlingar som krävs för att utföra en uppgift bör hållas till ett minimum. Genom
att tvinga användaren att komma ihåg en komplex kedja av handlingar, vilka krävs för att
utföra en uppgift, så ökar den kognitiva belastningen hos användaren. Även utrymmet
för fel ökar då chansen för att en handling utförs på fel sätt eller glöms bort ökar. Genom
att reducera antalet steg en användare behöver utföra för att klara av en uppgift minskar
därför risken för felaktiga handlingar och det reducerar komplexiteten på den mentala
modell som användaren skapar över systemet (Endsley et al., 2011).

Designprinciper för automatiserade system

Använd automation som ett stöd för att utföra rutinmässiga uppgifter

Datorer är vanligtvis bättre än människor på att utföra rutinmässiga upprepande uppgif-
ter. Att automatisera de delar av en uppgift som kräver en högre kognitiv inblandning har
visat sig svårare. Uppgifter där automation har visat sig behjälplig genom att reducera
misstag och arbetsbelastning är upprepande uppgifter såsom bland annat matematiska
uträkningar och att flytta data från ett system till ett annat (Endsley et al., 2011).

Använd beslutstödsmetoder som främjar en symbios mellan människa och dator

En konsekvens av att använda ett beslutsstöd är att beslutstödet kan vinkla användrens
beslut, något som kallas “decision-biasing”. För att motverka detta bör det implemente-
ras fler metoder vilka stärker synergin mellan människa och dator. Några alternativ till
hur detta ska gå till är (Endsley et al., 2011):

• Att stödja en så kallad “what-if” analys och på så sätt uppmuntra användaren att
överväga flera möjliga utfall vilket kan hjälpa dem att planera för oförutsedda
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konsekvenser, någon som kan hjälpa användaren att uppnå nivå 3 av SA (Endsley
et al., 2011).

• Att systemet hjälper användaren att överväga olika tolkningar av data för att på
så sätt undvika misstag baserad på data representerades på fel sätt (Endsley et al.,
2011).

• Att system stödjer SA genom att beräkna den information som användaren behöver
för att uppnå nivå 2 av SA och även beräkna de projektioner som krävs för att
användaren ska uppnå nivå 3 av SA (Endsley et al., 2011).

Stöd transparent automation

Genom att förse användaren med en transparent bild av automationen i systemet så kan
man reducera de misstag vilka beror på automation. En transparent bild betyder i detta
fall att vara tydlig med vad automation styrs av och hur användarens handlingar påverkar
det nuvarande och det framtida automationsresultat. På så sätt behöver inte användaren
gissa varför systemet beter sig som det gör. Varför systemet uppför sig på ett visst sätt
går istället att undersöka vilket leder till att användaren kan skapa sig en klar bild hur
automation påverkar systemet (Endsley et al., 2011).

4.5 Användarcentrerad systemdesign

Att designa system och gränssnitt med slutkunden i fokus blir allt mer relevant i takt
med att datorer och olika tekniska verktyg allt mer blir en del av det dagliga arbetet
hos företag och organisationer, oavsett bransch. Dessa system måste fungera med de
befintliga systemen och även passa det sätt som användarna utför sitt dagliga arbete
på om de ska vara användbara. För att nå upp till detta har designprocesser med fokus
på användaren blivit allt mer populärt, och ett samlingsbegrepp för detta typ av de-
signfokus har fått namnet användarcentrerad systemdesign (Lambropoulos et al., 2007;
Comeaux, 2008). Vid användarcentrerad design försöker man fånga upp de krav och
behov som finns hos de faktiska användarna av en produkt. Detta genom att försöka
förstå det arbete som faktiskt utförs med hjälp av systemet och därmed hela kontexten
för användandet (U.D. of Health & Human Services, 2019). Den insamlade informatio-
nen kan sedan användas i utvecklingsfasen av produkten för att öka sannolikheten att
produktens användbarhet och tillfredsställelse är hög (The Interaction Design Founda-
tion, 2019). Själva utförandet av en designprocess kommer då alltså bestå av att först
se till att förstå kontexten för produkten, sedan fånga upp användarnas mål och krav,
samt slutligen ta fram en design baserad på detta (U.D. of Health & Human Services,
2019). Detta följs upp av en utvärdering av denna föreslagna design och alla dessa faser
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kan repeteras iterativt fram tills att en produkt som tillfredsställer de behov som finns är
framtagen (The Interaction Design Foundation, 2019).

4.6 Contextual design

Contextual Design (CD) är namnet på en designprocess som använder djupgående fältstudier
för att skapa en fungerande design för användarna (Holzblatt et al., 2015). Processen
är helt fokuserad på gränssnittet som används till en produkt och innehåller metoder
för att samla in, analysera och presentera data samt utveckla idéer från data, designa
specifikt anpassade lösningar samt iterativt vidareutveckla dessa lösningar tillsammans
med kunden (Holzblatt et al., 2015). Metoderna är fokuserad på att samla informatio-
nen där systemet faktiskt används för att sedan analysera denna informationen i logiska
steg (Holzblatt et al., 2015). Detta följs av skapandet av konceptuella prototyper av en
produkt som sedan iterativt utvärderas med slutanvändarna (Holzblatt et al., 2015). Hu-
vudtanken med Contextual Design är att alla teknologier, produkter eller system ska
vara designad för att stödja och förbättra för användaren i dennes arbetsutförande (The
Interaction Design Foundation, 2019).

Metoden Contextual Design har utvecklats i takt med att användarcentrerad systemde-
sign har blivit vanligare, och mer tillämpade metoder för processen har vuxit fram för
att fungera i praktiken till faktiska designprojekt, som ofta har en begränsning i både
tid och resurser (InContext Enterprises Inc, 2017). En sådan tillämpad metod som vuxit
fram har fått namnet Rapid Contextual Design (RCD) och denna är idag en av de mest
använda teknikerna för CD (Holzblatt et al., 2004). När RCD används kan man i hög
utsträckning bestämma vilka delar från CD att använda för att passa in i det aktuella
projektet oberoende av tid och storlek på utvecklingsteamet (Holzblatt et al., 2004).

Vidare finns i Rapid Contextual Design ytterligare tre olika uppdelningar för att tillämpa
en CD-process, dessa är Lightning Fast, Lightning Fast+ samt Focused RCD. Lightning
Fast definieras som den snabbaste av de tre versionerna och är anpassad för en process på
mellan en och fyra veckor med ett team bestående av två personer. Den andra versionen
är Lightning Fast+, vilken är anpassad till en process på mellan fyra och åtta veckor med
ett team bestående av två personer. Skillnaden mellan dessa två versioner är att man i
den förstnämnda samlar in användarinformation så fort som möjligt till designprocessen
men inte skapar några modeller eller tester för designen. Detta görs i den senare genom
att man skapar en prototyp för den nya produkten som sedan testas med användarna.
Den tredje versionen som kallas Focused RCD är anpassad till en process på mellan sex
till tio veckor med ett team bestående av två personer. I denna görs alla arbetsmodeller
som används i CD tillsammans med skapandet av en prototyp och testande av denna
med användarna (Holzblatt et al., 2004).
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4.6.1 Contextual Inquiry

Att sätta upp krav för en produkt handlar inte bara om att fråga användarna vad de
behöver. Det går inte att bara fråga om designkraven och förvänta sig att få dessa ser-
verade. Detta beror dels på att användarna inte vet vilken teknik som finns och vad den
är kapabel till, men ännu mer på att de flesta människor inte är helt medvetna om vad
de faktiskt gör. De vardagliga sakerna som människor gör går ofta av bara vanan och
har kommit att bli omedvetna handlingar, det är därför ofta svårt att komma ihåg eller
artikulera dessa handlingar. Personer kan ofta beskriva vad de gör i allmänna termer och
identifiera de kritiska problemen, såsom vad som irriterar dem i de verktyg de använder,
men de kan inte i detalj uttrycka vad de gör från dag till dag och då få med alla detaljer
i deras arbete. De kan inte heller beskriva vad deras inre motivationen är såsom behovet
att uttrycka sig eller att känna närhet till de personer de bryr sig om, och de kommer san-
nolikt att glömma lösningar och vilka omvägar de utformat för att komma runt problem
med de nuvarande systemet. Genom att adressera det faktum att användaren inte alltid
kan konkretisera sitt behov gällande förändringar i systemet så kan man i förlängningen
skapa en design som har större smärtfritt integreras att fungera i användarens dagliga
arbete (Beyer et al., 2015).

Det första steget i en CD-process är att försöka förstå behovet hos användarna när de
arbetar och använder systemet (Beyer et al., 1998). En svårighet med detta är dock att
människor som sagt inte alltid är medvetna om hur de utför arbetet och att detaljer i
deras vardagliga sysslor lätt missas när de tas ifrån deras naturliga arbetsmiljö (Beyer
et al., 1998),35]. För att se till att uppmärksamma alla aspekter av en användares arbe-
te så uppmanar metoden för CD att designers ska ta sig ut och observera användarna i
deras verkliga användarsituationer. Detta sätt att göra sin datainsamlingsmetod på fältet
kallas Contextual Inquiry och syftar till att mer noggrant studera ett mindre urval av
användare för att skapa en mer djupgående förståelse för arbetsutförandet bland majo-
riteten av användarna (Beyer et al., 1998). Denna typ av närgående undersökning kan
göras på olika sätt, men den mest använda metoden för detta inom metoden för Contex-
tual Inquiry är utförandet av så kallade Contextual Interviews (CI). Denna typ av inter-
vju utförs medan användaren utför sitt arbete, och till skillnad från traditionella intervju-
er så är inte CI baserad på speciella frågor som användarna ska svara på. Huvudmålet för
intervjuaren är istället att observera användaren för att upptäcka olika handlingar som
användaren gör, för att på så vis förstå användarens motivationer och strategier (Beyer
et al., 2013). Genom att diskutera arbetet medans det utförs kan intervjuaren och den
intervjuade skapa en gemensam tolkning av situationen.
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4.6.2 Interpretation Session

Efter varje CI ska en bearbetning av informationen som samlats in under intervjun be-
arbetas i en så kallad Interpretation Session. Under dessa sessioner, som helst ska ske
direkt efter varje avslutad CI, är det meningen att designteamet ska skapa sig en delad
förståelse för användarens behov (Beyer et al., 1998). Detta görs genom att låta perso-
nen som höll i intervjun återberätta vad denne observerat för de andra medlemmarna
i teamet. Grafiska representationer används för att understryka de viktigaste aspekter-
na av användarens arbete. Fördelen med att använda grafisk representation jämfört med
enbart text är att det blir lättare för teamet att skapa sig en helhetsbild av användarens ar-
bete (Beyer et al., 1998). I CD så visualiseras denna grafiska representation i så kallade
Work Models (Beyer et al., 2013).

Med hjälp av Work Models så vill man fånga en specifik del av arbetet genom att sum-
mera den information som samlats in under CI-intervjuerna i olika diagram (Beyer et
al., 1998). För att konkretisera dessa diagram har man inom CD fem olika modeller för
att kategorisera arbetet. Dessa modeller består av så kallade Flow Models, Sequence
Models, Artifact Models, Cultural Models och Physical Models (Blechner et al., 2003).

Den första av modellerna, kallad Flow Model, ska belysa den kommunikationen och
koordinering som krävs för att arbetskollegor ska kunna delegera och utföra arbets-
uppgifter (Beyer et al., 2013; Blechner et al., 2003). Diagrammet innehåller därför de
individer och grupper av individer som utför själva arbetet, deras ansvarsområden, hur
kommunikation sker mellan dessa olika grupper, artefakterna de använder i sitt arbete
samt vilka problem som kan uppstå i samband med kommunikation och koordinering.
Genom att addera dessa komponenter kan man skapa en överblick som sträcker sig över
hela organisationen (Beyer et al., 1998).

Modell nummer två, kallad Sequence Model, belyser alla handlingar som krävs för att
utföra de arbetsuppgifter som är nödvändiga för en individs arbete (Blechner et al.,
2003; Beyer et al., 2013). Dessa handlingar fångas i förhoppningen att uppenbara indi-
videns arbetsrelaterade strategier och avsikter, så kallade Intents (Blechner et al., 2003).
Denna information kan hjälpa designteamet att förbättra arbetssättet hos en individ ge-
nom att modifiera dess handlingar utan att störa den underliggande avsikten (Beyer et
al., 1998). Diagrammet består av de handlingar, i kronologisk ordning, som krävs för
att utföra en arbetsuppgift tillsammans med vad som är den utlösande faktorn, så kal-
lad Trigger, för handlingen samt användarens avsikt med handlingen (Blechner et al.,
2003). Problem relaterade till utförande av arbetsuppgiften, så kallade Breakdowns, ska
också finnas med i diagrammet (Beyer et al., 1998).

Den tredje modellen, kallad Artifact Model, visar de verktyg och objekt som individer
använder i sitt arbete (Beyer et al., 2013). Modellen visar ofta ett fotografi eller en teck-
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ning av själva objektet tillsammans med anteckningar som beskriver de olika delarna
av objektet (Beyer et al., 1998). Strategier och avsikter relaterade till objektet adderas
också till modellen i förhoppning om att ge de som designar en uppfattning om varför
objektet används. Som i de andra modellerna noteras även de problem som kommer
med objektet (Beyer et al., 1998).

Den fjärde modellen, kallad Cultural Model, ska illustrera arbetsplatskulturen. Detta
genom att fokusera på de formella och informella policys som dikterar hur individer
beter sig på arbetsplatsen (Beyer et al., 2013). Modellen består av det som influerar
individer på arbetsplatsen, vilket kan vara andra individer, grupper samt organisationer
och hur de influerar varandra genom till exempel normer, makt, värderingar och känslor
(Beyer et al., 1998). Då all påverkan begränsar användarens arbete på något sätt, så visas
i en Cultural model endast Breakdowns som är speciellt skadliga för arbetet (Beyer et
al., 1998).

Den sista modellen, kallad Physical Model, används för att ge en överblick över den
fysiska arbetsmiljön. Målet för modellen är att visa hur människor strukturerar sin fy-
siska omgivning i relation till sitt arbete, det vill säga hur de organiserar sina utrymmen
utifrån sina arbetsuppgifter (Beyer et al., 1998).

Förutom Work Models så fångas även information som inte passar in i någon någon av
dessa modeller in. Denna information registreras i så kallade Affinity Notes. En Affinity
Note är en kort anteckning som kan bestå en summering av en viktig observation, något
som karaktäriserar arbetet, insikter om arbetet, frågor som man vill ha svar på eller
designidéer för kommande design (Beyer et al., 1998; Holzblatt et al., 2004). Varje
Affinity Note är även markerad så att man veta vilken intervju den tillhör (Beyer et al.,
1998).

4.6.3 Consolidation

Efter att Interpretation Sessions har hållits i samband med varje CI-intervju måste da-
tan, i form av Work Models och Affinity Notes, generaliseras ännu mer. Detta görs
genom att studera datan och hitta gemensamma strukturer, vilket kallas Consolidation
(Beyer et al., 1998). Genom att konsolidera datan kan designteamet få insikter gällande
återkommande mönster och strukturer som sträcker sig över alla användare (Beyer et al.,
2013; Holzblatt et al., 2004). Dessa insikter är sådana som är viktiga vid designandet av
system med många användare som har liknande användarmönster, men som också har
unika tillvägagångssätt (Beyer et al., 2013). Konsolideringsarbetet i RCD-metoderna fo-
kuserar endast på konsolidering (Consolidation) av sekvensmodellerna (Sequence Mo-
dels). Resten av modellerna användas endast för kontext och skapande av fler Affinity
notes (Holzblatt et al., 2004).
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Varje sekvensmodell är en individuell representation av hur en användare utför en ar-
betsuppgift (Holzblatt et al., 2004). Den konsoliderade sekvensmodellen består av alla
handlingar rörande en arbetsuppgift som alla användare utfört (Holzblatt et al., 2004).
Det innebär att man inte enbart har med det vanligaste handlingar utan att man skapar ett
superset av alla handlingar (Holzblatt et al., 2004). Målet är att skapa en konsoliderad
sekvensmodell för varje primär arbetsuppgift för den roll designteamet valt att fokusera
på (Holzblatt et al., 2004).

En del av Consolidation är även att skapa ett så kallat Affinity Diagram (Holzblatt et
al., 2004). Ett Affinity Diagram är ett stort hierarkiskt diagram vilket består av alla
Affinity Notes (Beyer et al., 1998). Ett Affinity Diagram skapas genom att gruppera
Affinity Notes baserat på liknande egenskaper. När Affinity Notes grupperats ges varje
gruppering en titel, skriven utifrån användarens perspektiv (Holzblatt et al., 2004). Med
hjälp av diagrammet och de konsoliderade modellerna kan inte bara problem blottas
gällande användarens nuvarande arbetssituation, utan det går även att börja utforma de
krav som ska gälla för det nya systemet (Beyer et al., 1998; Holzblatt et al., 2004).

4.6.4 Visionsförberedelser

Efter att datan konsoliderats är det dags att börja fokusera på hur en bearbetning av
designen skulle kunna se ut. Designteamet har som uppgift att skapa en vision för hur
den nya designen skulle kunna tänkas att se ut baserat på deras förståelse av den ihop-
samlande datan. En viktigt del av förberedelserna inför skapade av visionen är att börja
artikulera och dokumentera vilka problem nuvarande design lider av och hur dessa kan
lösas. Ett sätt att göra detta på är att gå igenom hela Affinity Diagrammet, vad som inom
CD kallas för Walk the Wall (Holzblatt et al., 2004).

Genom denna genomgång, kallad Walk the Wall, så kan hela designteamet fördjupa
sig i all information som har samlats in från användarna och i förlängningen generera
designidéer baserat på informationen. Att generera idéer baserat på konsoliderad sam-
manhängande information hjälper teamet att skapa en övergripande lösning istället för
att lösa små individuella problem. Varje medlem i teamet gör en så kallad Wall Walk
genom att systematiskt gå igenom hela Affinity Diagram och skriva ner de designidéer
som uppstår till följd av informationen. Dessa idéer skrivs då ner på en Post-it och fästs
i anslutning till den gruppering som födde idéen. Designidéerna ska inte fungera som
en att göra-lista utan de ska i huvudsak sätta igång ett designtänk i teamet (Holzblatt et
al., 2004).

Direkt efter Walk the Wall-segmentet så ska teamet samlas och skapa två listor. En lista
ska innehålla så kallade Key Issues och en så kallade Hot Ideas. Listan med Key Issues
ska inte innehålla designidéer utan vad teamet upplevde att användaren största behov är.
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Designidéerna hamnar istället i listan med Hot Ideas. I Hot ideas-listan samlas teamets
stora drivande designidéer. Detta innebär att listan inte ska innehålla designidéer som
löser mindre användarproblem. Dessa idéer kommer senare ligga till grund för visionen
(Holzblatt et al., 2004).

4.6.5 Visioning och Storyboarding

Efter att informationen är konsoliderad och granskad utifrån ett användarperspektiv så
börjar arbetet med att skapa en vision över hur den nya designen ska hjälpa användaren
i dess arbete (Holzblatt et al., 2004). Designteamet samlas då i en så kallad Visioning
Session för att bolla idéer och konstruera en eller flera visioner med användaren i fo-
kus (Beyer et al., 2013). Att skapa en vision handlar inte om att konkretisera det nya
systemets funktioner utan det handlar om att berätta en historia om hur det nya arbetsli-
vet skulle te sig vid introducerandet av det nya systemet (Holzblatt et al., 2004). Det är
därför viktigt att teamets medlemmar kan uttrycka sig fritt utan att deras förslag bedöms
alltför hårt med undantaget för kravet att förslaget ska kretsa kring användarens arbete
(Beyer et al., 1998). Den slutgiltiga visionen ska vara ett resultat av teamets samman-
slagna idéer och den ska presentera en realisering av hur det nya systemet skulle kom-
ma till användning i användarens arbetsliv (Beyer et al., 1998). Visionen ska innehålla
användarna i deras arbetsroller, vilka verktyg de använder, hur de kommunicerar och
strukturen på de system de förlitar sig på i sitt arbete (Beyer et al., 1998; Beyer et al.,
2013).

Då visionen är på en väldigt hög nivå rent abstraktionsmässigt så är det viktigt att de-
signteamet bryter ner visionen mer i detalj innan designarbetet börjar (Beyer et al.,
1998). Detta görs genom att bryta ner visionen i så kallade Storyboards, vilka visar
hur visionen kan främja en specifik arbetsuppgift. Storyboards ger en bredare vy av vi-
sionen och specificerar mer i detalj hur en person är tänkt att kunna utföra handlingar
i den nya designen. Här är det viktigt att i detalj komma på hur arbetet ska utföras i
systemet för att inte förstöra användarens nuvarande arbetsflöde (Holzblatt et al., 2004).
Med Storyboards reds det också ut i detalj hur det finns stöd för att utföra alla sekven-
ser i det nya systemet, oavsett om detta genom att användaren fortfarande kan utföra
sina aktiviteter på det gamla sättet, eller genom en ny teknik som på ett bättre sätt gör
det möjligt att uppfylla syftet (Holzblatt et al., 2004). Varje Storyboard innehåller steg
för steg-bilder som visar användarens arbetsuppgifter och hur det nya systemet hjälper
användaren i dessa situationer (Holzblatt et al., 2004). Sättet stegen presenteras är li-
te som i en serietidning, och de representerar det nya sättet att arbeta i den föreslagna
designen, där både manuella steg, komponenter i gränssnittet, systemaktiviteter samt
användning av dokumentation tas med (Holzblatt et al., 2004).
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4.6.6 Prototyp

Det sista steget av CD går ut på att skapa en prototyp. Själva skapandet av prototypen är
en iterativ process i flera steg där det nya systemets design visualiseras för användaren
som i varje steg ger återkoppling till designteamet (Beyer et al., 1998). Att involvera
användaren i designprocessen försäkrar designteamet att strukturen på designen passar
användarens arbetssätt (Beyer et al., 1998). CD förespråkar att de initiala prototyperna
ska göras med penna och papper och testas på användare i så kallade Prototype Intervi-
ews (Holzblatt et al., 2004). Genom att skapa de initiala prototyperna i pappersformat
kan huvudfokuset i prototypintervjuerna handla om strukturen på designen istället för
detaljer i gränssnittet (Beyer et al., 1998). Att visa ritade prototyper tillåter även in-
tervjuaren att göra ändringar under intervjun i designen under intervjun (Holzblatt et
al., 2004). Målet för pappersprototyper är därför att fungera mer som ett verktyg under
prototypintervjuernas än som en demo för det nya systemet (Beyer et al., 1998).

4.6.7 Prototype Interviews

De initiala prototyperna ska konstrueras utan att stora mängder energi läggs ner på dem
(Beyer et al., 1998). Prototypen ska vara enkel att modifiera och detaljnivån ska ligga
på en nivå så att prototypen är förståelig för användaren (Beyer et al., 1998). När en
sådan prototyp finns på plats ska den testas genom Prototype Interviews (Holzblatt et
al., 2004). Dessa intervjuer liknar CI-intervjuerna i struktur och utförande, till exempel
så har båda som mål att skapa en gemensam förståelse mellan den som intervjuar och
den som blir intervjuad (Beyer et al., 1998). Den stora skillnaden ligger i att användaren
nu utgår ifrån en prototyp till skillnad från det existerande systemet (Beyer et al., 1998).
Intervjun går ut på att prototypen visas och att användaren försöker använda den för att
utföra arbetsuppgifter hämtade från användarens riktiga arbete (Holzblatt et al., 2004).
Intentionen med intervjun är inte att validera designen utan istället försöka hitta brister
i designen (Holzblatt et al., 2004). De upptäckter man gör i dessa intervjuer samlas in
och används för att uppdatera kommande versioner av prototypen (Beyer et al., 1998).
Denna iterativa process upprepas tills att man anser att prototypen har en tillräckligt
bra design (Holzblatt et al., 2004). När man är nöjd med pappersprototypen så kan man
börja designa mer detaljrika och definierade prototyper i form av så kallade Wire Frames
(Holzblatt et al., 2004), vilket är en digital skiss av prototypen (IT-ord, 2019). Målet med
denna skiss av prototypen är att testa gränssnittets design och innehåll för att på så sätt
försäkra sig om att användaren förstår designen och kan interagera med den (Holzblatt
et al., 2004).
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4.7 Användbarhetstestning

Användbarhetstestning är en testteknik som fokuserar på testa en produkt genom att låta
verkliga användare av produkten testa den. Testen går ut på att användarna ska använda
produkten för att utföra realistiska uppgifter. Användbarhetstestning kan delas upp i flera
olika metoder och tillvägagångssätt, alla vilka appliceras i olika delar av en produkts
utvecklingsprocess. Ett av dessa test kallas för jämförelsetest. Ett jämförelsetest kan
appliceras närsomhelst i en produkts utvecklingsprocess och går ut på att jämföra två
eller flera designer. Vanligtvis utförs testet för att utvärdera vilken design som är enklast
att använda och lära sig, eller för att bilda sig en bättre förståelse för fördelarna och
nackdelarna mellan olika designförslag (Rubin et al., 2008).

Tillvägagångssättet för att utföra ett jämförelsetest går till på så sätt att två eller fler
designförslag, vilka tydligt går att urskilja från varandra, läggs bredvid varandra. För
varje designförslag samlas sedan data in gällande användarnas preferenser och förståelse
för designen. Den insamlade data jämförs sedan för att utröna hur designförslagen står
sig mot varandra. Den exakta formen på testet kan dock variera beroende på vilka mål
som satts upp för testet. Gemensamt för alla jämförelsetest är dock att det är viktigt
att förvissa sig om varför ett alternativ föredras framför ett annat, och vilka delar av
en design som uppskattas av användaren och vilka delar som inte gör det. När olika
designidéer jämförs på detta vis behöver det inte finnas en “vinnande” design per se.
Istället kan det visa sig att den bästa designen för användaren är en kombination av de
olika designalternativen (Rubin et al., 2008).
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5 Fallstudie

I denna del kommer den fallstudie som utförts att presenteras. För att skapa en kontext
och en kännedom om de förutsättningar som fanns i den verksamhet där fallstudien
skulle utföras gjordes en förstudie. Denna förstudie presenteras inledningsvis i denna
sektion och resultatet för denna utgör sedan den bakgrund som ligger till grund för
fallstudien. Efter att förstudien så följer en presentation av den metod som används för
fallstudien samt resultatet av denna. I analysen beskrivs sedan de val som gjorts med
teorin som grund och som har lett fram till resultatet i fallstudien.

5.1 Förstudie

För att kunna utföra fallstudien behövdes insikter gällande hur den undersökta verksam-
heten fungerar, hur de anställdas arbetssätt ser ut samt hur de system som används i de
anställdas arbete fungerar. Av denna anledning gjordes en förstudie, vilken presenteras
i detta avsnitt.

5.1.1 Metod för förstudie

Förstudien bestod av intervjuer med ansvariga för larmcentralens verksamhet och för
det projekt som undersöktes tillsammans med en studie av dokumentation som fanns
kring verksamheten och projektet.

Totalt gjordes tre intervjuer i förstudien, där den första gav en genomgång av verk-
samheten och projektet, och den andra en genomgång av verksamhetens arbetssätt, de
tekniska system som användes samt hur dessa fungerar när användarna arbetar i des-
sa system. Den tredje intervjun hölls som ett kompletterande tillfälle senare under den
huvudsakliga fallstudiens gång, för att komplettera den grundläggande förståelsen för
systemen och projektet samt reda ut vissa oklarheter som hade uppstått under designfa-
sen av den huvudsakliga fallstudien. Under intervjuerna togs även del av material med
dokumentation kring verksamheten och projektet, vilket låg till ytterligare grund för
förstudien. Under intervjuerna togs även bilder och skärmavbildningar på system och
annat av intresse för sammanställningen.

Efter att intervjuer och studie av dokumentation gjorts så sammanställdes informationen
under tre områden. Det första området beskriver den verksamhet som utgör ambulansen
larmcentral i Uppsala, det andra den tekniska plattformen och hur denna fungerar, och
det tredje det projekt som drivs hos larmcentralen för implementering av prediktiva
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modeller samt hur dessa modeller fungerar.

5.1.2 Resultat av förstudie

Resultatet från förstudien presenteras i denna sektion. De områden som det ges en
närmare beskrivning av är Ambulansens Larmcentral i Uppsala, den tekniska plattform
som arbetet på larmcentralen kretsar kring, larmcentralens beslutsstöd samt det projekt
som har som huvudmål att ta fram och implementera prediktiva modeller baserade på
larmcentralens data.

Ambulansens Larmcentral i Uppsala

Sjukvården larmcentral, bestående av larmcentralerna i Uppsala, Västmanland och Sörmland,
blev 2015 den första larmcentralen i Sverige som drivs av landstinget själva. Tillsam-
mans har de tre larmcentralerna ansvaret för medicinska larmsamtal och dirigeringen av
alla ambulanser i de tre länen och betjänar därmed 930 000 invånare. De har i uppgift
att under alla tider på dygnet, året runt, ta emot inkommande samtal, handlägga och do-
kumentera dem samt larma ut. Allt på ett så optimalt sätt som möjligt sett till de resurser
som finns till förfogande. Detta innefattar att prioritera patienter utifrån hälsofara och
dirigera rätt resurser till rätt plats på kortast möjliga tid (Akademiska sjukhuset, 2018).
Vid nödsamtal är larmoperatören den första kontakten en patient i behov av en ambu-
lans möts av. Larmoperatören måste därför kunna medicinsk bedömning, rådgivning
och prioritering. För att få arbeta som Larmoperatör på larmcentralen i Uppsala krävs
det att man är legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet från akutsjukvård
(Akademiska sjukhuset, 2018).

Varje inkommande samtal resulterar i en bedömning, en prioritering och en åtgärd. Upp-
sala larmcentral tar emot ungefär 200 larmsamtal per dygn (Spangler, 2019a). Till sin
hjälp har larmopertörerna ett medicinskt beslutstödssystem som är framtaget av ambu-
lansöverläkare i Uppsala, Västmanland och Sörmlands län, detta beskrivs vidare i nästa
sektion (Akademiska sjukhuset, 2018).

Varje larmcentral har även en ambulansdirigent som ansvarar för att koordinera samtliga
ambulanser i tillhörande län. Detta medför att dirigenten ansvarar för att beredskapsläget
upprätthålls i länet, att närmaste ambulans används vid de mest akuta ärendena och att
dirigenten samordnar med andra myndigheter, exempelvis räddningstjänst och polis.
Till sin hjälp har dirigent en avancerad teknikplattform (Akademiska sjukhuset, 2018).

På larmcentralen i Uppsala arbetar alltid minst 2 larmoperatörer och 1 dirigent. Till sitt
förfogande har de cirka 16-17 ambulanser, en siffra som kan variera beroende på dag
och klockslag (Spangler, 2019a). På larmcentralen finns även en medicinskt ledningsan-
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svarig läkare som ansvarar för det medicinska kvalitetsarbetet (Akademiska sjukhuset,
2018). Det tekniska plattformen som används av både operatörerna och dirigenterna de-
las mellan alla tre larmcentraler vilket gör att användarna kan se tillgängliga resurser
i alla tre länen och kommunicera mellan varandra inom dessa, och vid vissa tillfällen
även avlasta varandra genom att till exempel svara på varandras samtal eller hjälpa till
med dirigering för län som inte gäller dess egna (Spangler, 2019a). De tre olika länen
som tillhör arbetet med Ambulansens larmcentral arbetar alltså separat med fokus på
det egna länet, men samarbete kan ske både i själva arbetsutförandet, i systemen samt i
det organisatoriska utvecklingsarbetet (Andersson et al., 2019).

Larmcentralens tekniska plattform

Till sitt förfogande har dirigenterna och larmoperatörerna en teknikplattform som till-
handahåller flertalet olika funktioner som underlättar deras arbete. Plattformen är upp-
delad i flera delsystem som består utav en karta, en ärendehanterare, en resurshanterare,
en samtalshanterare och ett medicinskt beslutstöd (MBS). Kartan används för att un-
derlätta en effektiv disponering av resurser genom att bistå med en överblick gällande
de resurser man förfogar över och aktuella ärenden, se Figur 1. I ärendehanteraren kan
användaren dokumentera demografiska uppgifter om patienten såsom personnummer,
ålder, kön och vilken adress patient befinner sig på, se Figur 2. Samtalshanteraren
används för att hantera inkommande och utgående samtal, se Figur 3. I resurshante-
raren ges en överblick över de ärenden som har blivit tilldelad en resurs och de ärenden
som fortfarande väntar på resurs, se Figur 4. Det går även att se vilka resurser som
är tillgängliga för ett uppdrag och vilka som redan fått ett ärende tilldelat (Spangler,
2019a). Det delsystem som består av det medicinska beslutsstödet beskrivs nedan i nästa
del.
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Figur 1: Skärmavbild som visar kartdelen av larmcentralens tekniska plattform.
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Figur 2: Skärmavbild som visar delen för ärendehantering i larmcentralens tekniska
plattform.
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Figur 3: Skärmavbild som visar delen för samtalshantering i larmcentralens tekniska
plattform.

31



5 Fallstudie

Figur 4: Skärmavbild som visar delen för resurshantering i larmcentralens tekniska platt-
form.

Hela plattformen genomsyras av det prioritetssystem som appliceras på ärendena uti-
från hur akut patientens hälsoläge är. Totalt finns det sex prioritetsgrader; 1A, 1B, 2A,
2B, 3 samt Hänvisning där 1A är den högsta prioriteten och Hänvisning den lägsta. Alla
prioriteter har också en tillhörande färgkodning, se Figur 5. I förlängningen översätts
prioritetsgraderna till inom vilken tidsram ett ärende ska utalarmeras (Spangler, 2019a).
Ärenden med hög prioritet såsom 1A och 1B ska vara utalarmerade inom 80 sekunder
respektive 120 sekunder (Spangler, 2018). Ärenden med mellan prioritet såsom 2A och
2B ska ha en resurs tillägnad inom 30 min respektive 1 timme medan ärenden med pri-
oritet 3 är planeringstyrda beställda uppdrag (Spangler, 2018). Den lägsta prioriteten
är hänvisning vilket innebär att ingen ambulans utalarmeras (Spangler, 2018). Gemen-
samt för de ärenden inom prioritetsgrad 1 är att tillhörande disponerade ambulanser ska
använda blåljus och sirener, något som inte gäller för övriga prioritetsgrader (Spangler,
2018). En annan viktigt aspekt gällande prioritetsgraderna är att ett ärende med högre
prioritet alltid kommer få en resurs tillägnad till sig innan ett ärende med lägre prioritet
(Spangler, 2019a). Ett ärende med prioritet 1 kan till och med bryta ett ärende med lägre
prioritet, vilket innebär att ärendet med lägre prioritet blir av med sin resurs i förmån
för ärendet med högre prioritet (Spangler, 2019a).
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Figur 5: Karta över de sex prioritetsgraderna och deras färgkodning.

Det Medicinska Beslutsstödet

Det medicinska beslutsstödsystemet, se Figur 6, har utvecklats med målet att fungera
som ett stöd då larmoperatören ska sätta en prioritet på ett ärende, något som förväntas
av operatörerna vid varje inkommande samtal (Spangler, 2019a). För att beslutsstödet
ska kunna ge en rekommenderad prioritet behöver användaren registrera en sökorsak,
vilket innebär sökorsak för patienten (Spangler, 2018). En sökorsak kan vara så specifik
som “blod i urin” eller generell som i “allmän vuxen” (Spangler, 2018). Totalt finns 60
sökorsaker, alla med en distinkt grupp av frågor kopplade till dem (Spangler, 2018).

Det medicinska beslutsstödets struktur bygger på konceptet AMLS triage, en proce-
dur där man bedömer hur akut en patients tillstånd är baserat på riktlinjerna inom Ad-
vanced Medical Life Support (Spangler, 2019a). Denna struktur medför att frågorna i
beslutsstödet delas upp i grupper, baserade på hur akuta en patients symtom är (Spang-
ler, 2018). Uppe till vänster i beslutstödet finns det inatiala frågorna, de har i uppgift
att identifiera om patienten har drabbats av en hjärtattack, vilket resulterar i att en am-
bulans med högsta prioritet omedelbart utalarmeras (Spangler, 2018). Då de initiala
frågorna har besvarats väljer operatören en sökorsak vilket resulterar i nya frågor kopp-
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lade till den sökorsaken (Spangler, 2018). Varje sökorsak kommer med intial rekom-
menderad prioritet (Spangler, 2019a). De efterföljande ABCDE-frågorna är utformade
på så sätt att operatören ska kunna skapa sig en bild av hur akut ärendet är (Spangler,
2018). Dessa frågor är ja/nej frågor vilka kan resultera i att den rekommenderade pri-
oriteten på ett ärende ändras. Längre ner i beslutsstödet kommer “observera”-frågorna
vilka inte påverkar beslutsstödets rekommenderade prioritet men kan få operatören att
överväga en annan prioritet (Spangler, 2018). Vidare så ska OPQRST-frågorna sam-
la in mer information om patientens hälsotillstånd och AMPLE-frågorna ska samla in
information om patientens medicinska bakgrund (Spangler, 2018). Väldigt få av des-
sa frågor kommer ändra den prioritet som rekommenderas av beslutsstödet (Spangler,
2018). Utöver de frågor som berör patientens sökorsak så tillhandahåller även det me-
dicinska beslutsstödet demografisk information gällande patienten samt ett textfält där
användaren kan dokumentera information gällande patientens symtom i fri text form
(Spangler, 2018).

Det medicinska beslutstödet är som namnet antyder utformat som just ett stöd. Det
är inte obligatorisk för operatörer att använda beslutstödet för att bestämma prioritet i
sitt arbete även om det uppmuntras (Spangler, 2018). Då alla operatörer är utbildade
sjuksköterskor så finns en tillit till de att de kan sätta en korrekt prioritet baserat på
deras egna erfarenheter och kunskaper(Spangler, 2019a). Att operatörer uppmuntras att
använda beslutsstödet beror även på att det finns en förhoppning att i framtiden imple-
mentera prediktiva analyser i beslutsstödet, vilket är en del av projekt som beskrivs i
nästa del (Spangler, 2019a). De modeller som den prediktiva analysen baseras på är
beroende av hur väldokumenterat ett ärende är, och kräver ett komplett ifyllt ärende
för att ge ett pålitligt resultat (Spangler, 2018). Underlaget till analyserna blir därför
bättre desto mer och utförligare ju mer operatörerna använder beslutsstödet (Spangler,
2018). Av denna anledning finns även en plan att utveckla designen på det medicins-
ka beslutsstödet för att ytterligare uppmuntra till dokumentering av ärendet (Spangler,
2019a).
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Figur 6: Skärmavbild som visar delen för det medicinska beslutsstödet (MBS) i larm-
centralens tekniska plattform

Emergency Medical Dispatch Artificial Intelligence

Här presenteras det projekt som drivs hos ambulansens larmcentral, vilket har som hu-
vudmål att ta fram och implementera prediktiva modeller baserade på larmcentralens
data. Det är alltså dessa modeller som ligger till grund för vad som ska visualiseras i
systemen. Först ges en presentation av projektet med dess mål och upplägg, sedan följer
en beskrivning av de modeller för prediktiva analys-funktioner som tagits fram och som
ska implementeras i systemen.

Om projektet

I det tvååriga projektet “Emergency Medical Dispatch Artificial Intelligence” (EMDAI)
finansierat av “Verket för innovationssystem” (Vinnova) har ambulansens larmcentral
i Uppsala haft som mål att utveckla ett maskininlärningsverktyg med syftet att kom-
plettera det nuvarande medicinska beslutstödssystmet (Spangler, 2018). Projektet leds
av projektledare Douglas Spangler, medicinskt ledningsansvarig läkare Hans Blomberg
samt verksamhetschef Per Andersson och ska i förlängningen undersöka om det går att
genom prediktiva modeller ge larmoperatör ytterligare stöd i deras prioritetsbedömning.
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Projektet utgår alltså från Uppsala och fokuserar på Larmcentralen i Uppsala, men ef-
tersom systemen och de tekniska plattformarna som sagt delas med de andra två länen
i Ambulansens larmcentral så kommer de nya implementationer som görs även kunna
användas av de andra länen (Andersson et al., 2019). På sikt tror man även att fler län
kan komma att ingå i samarbetet och det är därför viktigt att projektet är skalbart och
att man utgår från en fokus där man ser hur funktionerna ska kunna användas på betyd-
ligt större verksamheter, vilket kan ge en ännu större användningspotential för Prediktiv
analys (Andersson et al., 2019).

Projektet är sprunget ur Uppsalas ambulanssjukvårds övergripande mål att tillhandahålla
befolkningen med de rätta resurserna, till den rätta patienten vid den rätta tiden (Spang-
ler, 2018). För att lyckas med detta mål är det inte möjligt att vid varje inkomman-
de nödsamtal larma ut en ambulans. Detta då ambulansen i Uppsala är en resursbe-
gränsad sjukvårdsinstans (Spangler, 2018). Att låsa upp resurser i ärenden där dom inte
är nödvändiga ökar därför risken att en patient som svävar i större fara inte får den vård
hen behöver. För att kunna erbjuda den bästa vården måste det finnas en strävan mot en
optimal resurshantering vilket i sig skapar ett behov att differentiera mellan patienters
hälsotillstånd och ge lämplig vård därefter (Spangler, 2018).

Det är som sagt upp till larmoperatören att bedöma en patients hälsotillstånd och utifrån
det sätta en prioritet på ärendet. I termer av resursdisponering så måste larmoperatören
bedöma hur akut patientens tillstånd är i förhållande till om de behöver en ambulans el-
ler om det är lämpligt att patient får hjälp av andra sjukvårdsresurser (Spangler, 2018).
Larmoperatörens förmåga att göra sådana bedömningar är beroende av ett flertal olika
faktorer såsom utbildning, erfarenhet, riktlinjer för arbetet, arbetsplatskulturen, kommu-
nikation mellan andra sjukvårdsinrättningar och hur effektivt deras beslutstödssystem är
(Spangler, 2018). Även om alla dessa faktorer är viktiga i arbetet att underlätta för lar-
moperatören gällande dess bedömningsarbete så har man i EMDAI valt att fokusera på
hur man kan utveckla det nuvarande beslutsstödssystemet (Spangler, 2018).

Att utveckla och implementera pålitliga prediktiva modeller för en larmcentral är ett
arbete som måste hantera problem av en komplex och mångfacetterad natur (Spangler,
2018). Beslut gällande vilken data som ska exkluderas och vilken som ska inkluderas
i beräkningarna, vilka mått som ska få representera resultatet samt vilka modeller som
ska användas för att beräkna utfallet måste tas med stor omsorg för att försäkra sig
om att utfallet av de prediktiva modellerna går att lita på (Spangler, 2018). En annan
viktig aspekt är hur man väljer att presentera de prediktiva modellerna i form av vilken
data som visas och hur den visualiseras (Spangler, 2019a). Detta då användaren måste
kunna både tolka resultatet och känna en tillit till resultatet för att använda det i sin
bedömning (Spangler, 2019a). Eftersom de nya funktionerna för prediktiv analys som
ska implementeras är tänkt som ett ytterligare stöd till användarna är det viktigt att de
inte på något sätt försämrar nuvarande system. Eftersom beräkningarna som görs är
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stora kan de kräva viss tid och systemkapacitet för att utföra. Det är därför viktigt att
de implementeras på ett sätt så att inte systemet i allmänhet blir långsammare eller mer
trögarbetat (2019a).

Prediktiva beräkningar i EMDAI

Med hjälp av den historiska data som finns från larmcentralens medicinska beslutsstöd
har prediktiva modeller skapats för att ge ett ytterligare stöd i att förutspå risken för en
patient och därmed underlätta valet av prioritet. Modellerna är skapade i programspråket
R, vilket ofta används för statistiska beräkningar (Ihaka, 1998). Det prediktiva resultat
som ges bygger på de variabler som fyllts i det medicinska beslutsstödet för det aktuella
ärendet utifrån fyra grupper. Den första gruppen utgår från patientdatan som fyllts i
och samtalsdetaljer genom att använda variablerna för patientens ålder och kön samt
antal tidigare samtal under de tre senaste månaderna och tidpunkt för samtalet. Den
andra gruppen utgår från den sökorsak som väljs av operatören och den tredje från de så
kallade ABCDE-frågorna, det vill säga de inledande frågorna i sökorsaken. Den fjärde
gruppen bygger på den fritext som kan fyllas för ärendet i det medicinska beslutsstödet
och modellen använder då information som kan identifieras genom att leta efter vanligt
förekommande nyckelord i texten (Spangler, 2018).

Det prediktiva resultat som modellerna genererar utifrån det ifyllda beslutsstödet ges
som ett värde mellan noll och ett (Spangler, 2018). Värdet symboliserar alltså risken för
en patient där ett högt värde betyder hög risk och ett lågt värde en låg risk. Förutom det
faktiska värdet kan modellen också ge ett konfidensintervall, vilket är en skattning av
osäkeherten inom matematisk statistik (Spangler, 2019a; Smithson, 2003). Med hjälp
av detta kan ett värde för sannolikheten för resultatet ges, det vill säga hur säker mo-
dellen är för den aktuella beräkningen (Spangler, 2019a). Även detta värde ges på en
skala mellan noll och ett. Detta värde kan redovisas för användarna men skulle också
kunna användas som underlag för vilka prediktiva resultat som ens ska visas (Spangler,
2019a). Det vill säga att det skulle kunna gå att filtrera bort beräkningar som har för låg
sannolikhet och på så vis försäkra att alla resultat har en tillräckligt hög sannolikhet för
att gå att våga lita på. Förutom själva beräkningen av ärendets data går även att ge ett
snittresultat inom den valda prioriteten ifall en sådan har fyllts i (Spangler, 2019a). Det
vill säga det prediktiva snittvärde inom den prioritetsgrupp som operatören har valt för
att kunna jämföra med det värde som modellen har beräknat utifrån de ifyllda variab-
lerna i det aktuella ärendet (Spangler, 2019a). Det finns även modeller för att rangordna
flera ärenden mellan varandra, i fall där detta skulle vara användbart. I dessa modeller
jämförs alltså bara det prediktiva resultatet för de ärenden som ska rangordnas.

Resultatet är som sagt tänkt att symbolisera risken för patienten, men för att definie-
ra vad risken innebär så används tre olika mått. Samtliga mått är vanliga inom medi-
cinska riskbedömningar och van att användas av sjukvårdspersonal (Andersson et al.,
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2019). Måtten är kallad “risk för inläggning”, “mortalitetsrisk” respektive “Critical Ca-
re” (Spangler, 2019a). Risk för inläggning beskriver risken för att patienten blir inlagd
på någon typ av vårdpplats, såsom på en vårdavdelning eller på en akutvårdmottagning
(Levin et al., 2018). Mortalitetsrisk beskriver risken för patienten att omkomma de
närmaste tre dagarna och Critical Care definieras som risken för att patienten anting-
en ska omkomma under sjukhusvistelsen eller att patienten får direkt tillträde till en
intensivvårdsavdelning (Spangler, 2019a; Levin et al., 2018). Förutom de tre måtten går
även att få ett sammanslaget resultat som bygger på ett viktad snitt av resultatet från alla
tre mått (Spangler, 2019a).

Även fast det prediktiva resultatet ges som ett direkt värde på en skala mellan noll och
ett så är inte förhållandet mellan höga och låga värden helt jämnt fördelat över hela ska-
lan. Det prediktiva resultatet kan därför inte direkt översättas till prioriteter eftersom det
i nuläget inte finns något tydligt sätt att vikta resultatet mot de olika riskmåtten (Spang-
ler, 2019b). En patient med låg mortalitetsrisk kan till exempel ändå vara i behov av
ambulans och därmed en hög prioritet, eftersom vissa symptom kan leda till skadliga-
re följder om patienten inte får hjälp (Spangler, 2019b). Ett värde för mortaliteten som
kan tyckas låg kan också innebära en relativt hög risk för den aktuella patienten. Detta
eftersom den generella sannolikheten för att patienter faktiskt omkommer är väldigt låg
och resultaten för mortalitetsrisk därför generellt är väldigt låga (Spangler, 2019b). För
att lättare klassificera risken för patienten kan istället en indelning i kvantiler göras för
det prediktiva resultatet. Detta sker på en skala mellan värdena ett och fem och byg-
ger ett system som kallas National Early Warning Score (NEWS) (Spangler, 2019b).
NEWS är vanligt förekommande inom sjukvården och används för att snabbt bedöma
akut sjukdom genom en poängsättning baserat på vitala funktioner (Royal College of
Physicians, 2017). Poängsättningen sker efter en mall och med hjälp av denna fås en
totalsumma för NEWS-poängen vilket sedan ger en riskkategorisering (Royal College
of Physicians, 2017). Denna kategorisering uttrycks alltså som ett prediktivt resultat i
form av ett kvantilvärde för det aktuella ärendet (Spangler, 2019b).

Förutom det sätt att klassificera det prediktiva resultatet som bygger på indelning i
kvantlier finns även en möjlighet att jämföra det prediktiva resultatet i det aktuella
ärendet med snittet för den prioritet som valts i det medicinska beslutsstödet (Spangler,
2019b). Detta sätt att klassificera bygger alltså på att en prioritet har valts av operatören
och värdet för det prediktiva resultatet kan sedan användas för att svara på om det ligger
högt eller lågt i förhållande till andra ärenden som fått samma prioritet. På detta sätt
kan även en rekommendation ges utifrån hur långt ifrån snittresultatet inom prioriteten
som det aktuella ärendet ligger. Till exempel skulle olika skalor kunna skapas för hur
nära eller långt ifrån snittet det aktuella värdet ligger. Med hjälp av detta skulle en upp-
skattning kunna ges om huruvida operatören har satt en rimlig prioritet i förhållande till
tidigare ärenden eller om denne borde överväga att höja eller sänka prioriteten (Spang-
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ler, 2019b). Efter att en prediktiv beräkning utförts med hjälp av de variabler som fyllts
i det medicinska beslutsstödet för det aktuella ärendet kan modellen även ge en så kal-
lad variabelviktighet för de valda variablerna (Spangler, 2019b). Detta innebär att ett
förhållande ges i form av en fördelning mellan variablerna vilket gör det möjligt att se
vilka som har haft mest påverkan på utfallet i beräkningen. På så sätt kan operatören
få en transparens i hur den prediktiva modellen har räknat och även en möjlighet att
veta om någon variabel påverkat särskilt mycket. Med hjälp av detta kan operatören till
exempel få veta om det finns anledning att dubbelkolla ett ifyllt värde som det finns
osäkerhet kring, till exempel på grund av oklar information från inringaren (Spangler,
2019a).

Sammanfattningsvis görs alltså de prediktiva beräkningarna med hjälp av MBS-variabler
för patient- och samtalsdata, för sökorsak, för ABCDE-frågor samt fritext. Det predik-
tiva resultatet ges som ett värde mellan noll och ett tillsammans med en sannolikhet för
hur säkert resultatet är samt snittvärdet inom den valda prioriteten, ifall en sådan är vald.
Resultatet kan ges för måtten som anger risk för “inläggning”, “mortalitet” samt “Criti-
cal Care”, samt som ett sammanslaget resultat av samtliga. För att klassificera resultatet
ytterligare efter risk kan en uppdelning av resultatet i kvantiler ges eller en jämförelse
av det aktuella resultatet med snittresultatet inom den valda prioriteten. Slutligen kan
också en variabelviktighet ges av de ifyllda variablerna för att visa en fördelning över
hur mycket de olika variablerna har påverkat resultatet. För en sammanfattande bild
över de resultat som de prediktiva beräkningarna tillhandahåller, se Figur 7.
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Figur 7: Visualisering av de prediktiva beräkningarna i EMDAI. Från indata i form av
ifyllda MBS-variabler till ett prediktivt resultat med utdata i något av de fyra måtten och
möjlighet till någon av de två klassificeringarna av resultatet samt variabelviktigheten.

5.2 Metod för fallstudie

I denna del beskrivs de metoder och verktyg som har använts inom arbetet för att definie-
ra kraven för implementeringen av de prediktiva analysresultaten i beslutsstödssystemet
och för att ta fram modeller och olika visualiseringsprototyper, samt hur dessa har
utvärderats.
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5.2.1 Contextual Design

Detta arbete har i princip följt upplägget för metoden beskriven i boken Rapid Contex-
tual Design: A How-to Guide to Key Techniques for User-Centered Design (Holzblatt
et al., 2004), med fokus på delar som ansetts passa in i projektet. Dessa delar har varit
de som beskriver planering och utförande av så kallade Contextual Inquiry Interviews,
utförande av så kallade Contextual Interview Interpretetion Sessions, skapandet av så
kallade Work Models, skapandet och utvärdering av ett så kallat Affinity Diagram, samt
så kallad Visioning och Storyboarding. Alla dessa delar beskrivs nedan. Förutom dessa
delar från Rapid Contextual Design (RCD) har vissa delar från boken Contextual De-
sign: Defining User-Centered Systems (Beyer et al., 1998), skriven av några av samma
författare, använts eftersom dessa ansetts extra relevanta. Detta har till exempel varit
de delar som beskriver vissa så kallade Work Models som inte beskrivs och används
i metoden för RCD. Slutligen har prototyper gjorts vilka byggt på den informationen
som samlats in genom metoderna för Contextual Deisgn (CD) och dessa har sedan tes-
tats på användarna genom demosessioner och designpresentationer vilket också beskrivs
nedan. Även här har metoder använts för prototypskapande och demotestande, tillsam-
mans med designteorier och konsulterande av personer som varit kunniga inom ämnet.
Med tanke på utformningen av metoden kan detta projekt inte till fullo sägas tillhöra
någon av de tre varianterna som beskrivs för RCD, men sett till tidsramen, antal per-
soner som arbetat med projektet samt de delar som använts från metoden kan Focused
RCD sägas vara den som legat närmast i detta arbetets utformning.

Contextual Inquiry

Vid användandet av metoden Contextual Inquiry och utförandet av Contextual Intervi-
ews (CI) är det som nämnt tidigare viktigt att hitta rätt grupp av användare att undersöka.
Dessa bör vara sådana som passar in i projektets fokus och som utför aktiviteter i det
system som projektet fokuserar på. Eftersom detta projekt handlar om att undersöka
hur prediktiva beslutsunderlag kan implementeras i nuvarande system, var fokuset från
början på att skapa en uppfattning om hur operatörer arbetade i systemet, vilken infor-
mation de använder och hur de använder informationen. Anledningen till varför ope-
ratörerna valdes att studeras var på grund av att det är dessa som använder sig av det
medicinska beslutsstödet, och det var det som projektet EMDAI främst hade som av-
sikt att utveckla. Vid intervjuerna upptäcktes dock att ett potentiellt användningsområde
för prediktiv data även fanns hos dirigenterna. Av den anledningen bokades även CI-
sessioner in för att undersöka dirigenternas arbete.

Bland de femtontalet anställda hos Ambulansens larmcentral följs ett rullande schema
där det normalt arbetar två operatörer och en dirigent samtidigt. Allas arbete kretsar
alltså kring att disponera akuta vårdresurser i form av ambulansfordon där operatörerna
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sätter prioritet utifrån larmsamtal och dirigenterna skickar ut ambulanser utifrån de ska-
pade ärendena. De använder alla samma system men har alltså lite olika arbetsuppgifter
och fokus. Bland de som arbetar med någon av de två rollerna som operatör eller diri-
gent, skiljer sig dock inte de dagliga uppgifterna inom rollen, utan alla anställda inom
samma roll har samma övergripande arbetsuppgifter. När intervjuobjekten skulle väljas
behövdes det därför inte tas hänsyn till vilka som gjorde vad, utan intervjuer kunde
göras på de operatörer och dirigenter som arbetade de tider som passade och som hade
tid och vilja att ta emot för intervjusessioner.

Syftet med CI är att hitta underliggande strukturer som är gemensamma för användarna
och sammanställa dessa. Av denna anledning var målet att hålla ett flertal intervjuer
med olika användare för att få en så bra variation av användares tillvägagångssätt som
möjligt.

Contextual Inquiry Interviews

Varje CI hölls i mellan två till fyra timmar och utfördes vid de intervjuades arbetsplats
vilket var i ett klassiskt kontorslandskap vid ett skrivbord framför tre datorskärmar. In-
tervjun inleddes genom att förklara projektets fokus för att ge en uppfattning om vad
som var det viktiga att få ut av intervjun. Det gavs också en kort genomgång av inter-
vjuns upplägg och en förklaring om att den intervjuade inte behövde göra något an-
norlunda i sitt arbetsutförande. Efter detta studerades användaren medans denne arbeta-
de och frågor ställdes kontinuerligt eftersom de uppkom och när det fanns tid att svara.
Ibland uppkom även diskussioner om varför användaren valt att göra som den gjorde
och vad som hade kunnat förbättras i sättet eller förutsättningarna för denna handling.
Detta ledde ibland till rena designdiskussioner kring hur systemet hade kunnat sett ut
eller fungerat på ett annorlunda sätt. Eftersom både operatörernas och dirigenternas ar-
bete till stor del sker via kommunikation i telefonsamtal så användes även headsets
för medlyssning där samtalen kunde följas med i under intervjuerna. Inför den första
intervjun signerades därför ett sekretessavtal om att inte sprida någon konfidentiell pa-
tientinformation vilket var en förutsättning för att intervjuerna skulle kunna äga rum.
All information som samlades in under intervjun, såsom arbetssätt, intressanta observa-
tioner och intressanta saker som användaren berättat antecknades som noteringar under
intervjuns gång. I vissa fall togs även bilder under intervjun som kändes viktiga för
förståelsen av arbetet.

Interpretation Session

I samband med varje CI så genomfördes även en Interpretation Session, helst samma
dag för att komma ihåg så mycket som möjligt. Då projektet endast gjordes av två per-
soner, som dessutom deltog i varje CI, och eftersom det inte fanns något team att dela
informationen med så såg de utförda Interpretation Sessions lite annorlunda ut jämfört
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hur de beskrivs i boken för RCD (Holzblatt, 2004). Då inga utomstående närvarade
under sessionerna fokus ligga på att jämföra den information som under CI-intervjun
hade samlats in. Detta gjordes till stor del genom att strukturera de anteckningar som
samlats in under intervjun i mindre mer lätthanterliga punkter, så kallade CI-notes. Des-
sa CI-notes låg sedan till grund för att skapa Work Models och Affinity Notes. Under
sessionerna (Interpretation Sessions) så märktes att alla intervjuade spenderade en ma-
joritet av sin arbetstid vid sin arbetsplats och därför valdes att inte skapa en Physical
Model.

Ett dokument skapades för varje intervjuobjekt där alla Affinity Notes relaterade till
den CI-intervjun samlades. Varje person anonymiserade genom att ge dem en kod och
en kort beskrivning gavs även för att ge en kontext.

I samband med varje Interpretation session så skapades även Work Models. Arbetet
med att skapa Work Models gick till på så sätt att CI-notes kategoriserade och sedan
läts dessa ligga till grund för diagramen. De CI-notes som kretsade kring de steg som
en användare måste ta för att utföra sina arbetsuppgifter fick bli grunden till att skapa
Sequence Models. Då projektet fokuserar på att undersöka hur prediktiva beslutsun-
derlag kan implementeras i nuvarande system så gjordes valet att endast ta med ar-
betsuppgiftssekvenser som kretsar kring prioritetssättning av ärenden och utalarmering
av ambulanser. Dessa sekvenser fångades i ett dokument genom att varje steg ritades
upp i kronologisk ordning. Om ett steg i sekvensen innebar ett val för användaren så
förgrenades sekvensen, där varje gren sedan fortsatte som en enskild sekvens. Efter att
ha ritat upp alla steg i sekvensen så observerandes hela sekvensen och dess övergripande
Trigger specificerades. Sekvenserna gicks också igenom och en specifikation utfördes
av Breakdowns och Intents i samband med olika steg i sekvensen. Slutligen specificera-
des dess övergripande Intent, som låg till grund för hela handlingen. Detta upprepades
för alla handlingar som ansågs ligga i projektets fokus.

För att skapa en Flow Model var en genomgång av alla de samlade CI-notes tvungen att
göras för att observera vilka anteckningar som kretsade kring kommunikation och ko-
ordinering. En flow model skapades för larmoperatörerna och en för dirigenterna. Båda
fallen började med att i mitten av diagrammet rita upp den arbetsroll diagrammet foku-
serade på tillsammans med rollens ansvarsområden. Så fort andra grupper eller individer
upptäcktes, vars kommunikationskanaler involverade den roll som fokuserades på så ad-
derades dessa till diagrammet tillsammans med deras ansvarsområden. När alla grupper
och individer som hade en koppling till rollen i fokus ansågs kartlagda så ritades det ut
åt vilket håll kommunikation sker på och vilka ämnen den berör. Om kommunikation
involverade artefakter så adderades även dessa. Om några problem upptäcktes, så kal-
lade Breakdowns, i något kommunikationsled så var även dessa adderade till respektive
kommunikationskanal.
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Baserat på de system och verktyg som larmoperatörerna och dirigenterna använder i
sitt arbete så gjordes flertalet Artifact Models, en för varje system och verktyg. Model-
lerna skapades utifrån bilder på systemen och verktygen. I bilderna lades det till små
förklaringar tillhörande de funktioner tycktes vara mest väsentliga i förhållande till pro-
jektets mål. Vidare adderades även vad användarna hade för problem med systemen/-
verktygen, så kallade Breakdowns, och på vissa ställen även Intents när det behövde
belysas vad en användare ville åstadkomma med den funktionen. Varje artifact model
fick även en beskrivning som beskriver den övergripande avsikten med systemet.

Den skapade kulturella modellen, så kallad Cultural Model, skapades utifrån de CI-
notes som ansågs beröra arbetsplatskulturen. Genom att sätta larmoperatören i mitten
av diagrammet kunde det fyllas på med grupper som influerade operatören allteftersom
de observerades i CI-notes. När det utretts vilka grupper som influerade operatören så ri-
tades det ut hur de olika grupperna påverkade varandra och operatören. Även här skrevs
det till små förklaringar till hur påverkan sker och det antecknades var problem förekom,
i form av Breakdowns. Då larmoperatören och dirigentens arbete visade sig influeras av
samma grupper och individer så valdes att enbart göra en Cultural Model med ope-
ratören i fokus. En annan anledning till att bara göra en Cultural Model för operatören
var också för att dirigenten är en del av operatörens Cultural model och att man därför
då också får en inblick i vad som påverkar dirigenten.

Utöver alla skapade Work Models så skapades även Affinity Notes baserade på alla CI-
notes. Dessa Affinity Notes samlades i separata dokument vilka är kopplade till varje en-
skild CI-intervju. I dessa anteckningar samlades viktiga observationer såsom något som
karaktäriserar arbetet, insikter om arbetet, frågor som behövde besvaras och designidéer
för kommande design. Frågor märktes med bokstaven Q framför och designideér med
bokstäverna DI.

Konsolidering av Sequence Model

För att börja konsolidera sekvensmodellerna (Sequence Models) behövdes de först redas
ut vilka modeller som var viktiga i relation till målet för projektet. För att möjliggöra en
urvalsprocess så skrevs modellerna ut och lades bredvid varandra. De sekvensmodeller
som rörde samma arbetsuppgift var de som kretsade kring operatörens arbete att sätta
prioritet på ett ärende, något som gick i linje med projektets fokus. Dessa sekvensmodel-
ler sammanfördes därför i en ny konsoliderad sekvensmodell. En gemensam utlösande
faktor (trigger) och en gemensam övergripande avsikt (intent) observerades för de in-
dividuella sekvensmodellerna och antecknades på den konsoliderade sekvensmodellen.
Resten av stegen i de individuella sekvensmodellerna adderades sedan till den konso-
liderade sekvensmodellen. Om olika val gjorts av användaren i ett steg så markerades
detta genom att sekvensen förgrenade sig i två olika handlingar. Till sist lades alla bre-
akdowns till från de individuella sekvensmodellerna till den konsoliderade sekvensmo-
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dellen.

Affinity Diagram

Efter att alla Work Models gjorts klart så gicks alla diagram igenom för att undersöka
om det kunde utrönas några fler insikter gällande användarens behov. Alla nya insikter,
frågor och designidéer skrevs ner i nya Affinity Notes. Vidare gicks även alla Affinity
Notes igenom som skrivits tidigare för att se om de relaterade till projektets mål. I
denna process valdes att vissa Affinity Notes som inte tycktes tillföra någonting till
projektet. Dessa märktes men en asterisk för att senare kunna ignoreras. Vissa Affinity
Notes skrevs även om för att göra dem mer begripliga.

Efter att alla Affinity Notes ansågs passande så skrevs alla ut i pappersform och sedan
klipptes varje Affinity Note ut till enskilda lappar. På så sätt kunde varje lapp ha en unik
Affinity Note. Sedan togs alla lappar och blandades så att det skulle kunna göras ett
slumpmässigt urval bland dessa. Nästa mål var att gruppera lapparna utifrån lapparnas
innehåll. Lapparna drogs i turordning, sedan lästes texten på den dragna lappen högt,
och sedan försöktes förstå den underliggande meningen av lappen, det vill säga skapa
en förståelse för vad texten beskrev istället för att fokusera på nyckelord i texten. Om det
gick att se ett samband med en annan Affinity Note så grupperades dessa tillsammans.
Om det inte sågs något samband med en annan Affinity Note så fick den definiera sin
egna grupp. Denna process upprepades tills att alla Affinity Notes hade lagts till i dia-
grammet. När grupperna blev så pass många att det var svårt att få en snabb överblick
vilka grupper som existerade så skrevs lappar med sammanfattande ord och las över
grupperna. Då syftet var att hitta mönster bland alla Affinity Notes så försökte mindre
grupper undvikas med endast en eller två Affinity Notes. Därför försöktes i slutändan
att få de mindre grupperna att passa in i andra större grupper.

Då grupperingarna kändes tillräckliga så började arbetet med att sätta etiketter på grup-
perna. Först klistrades alla grupper upp på väggen för att skapa en bra översikt. Sedan
gicks varje grupp igenom varje grupp och en tillhörande etikett skrevs i form av en blå
Post-it. På varje blå Post-it lapp skrevs en kort beskrivning av gruppens innehåll, for-
mulerat på ett sätt som försökte framhålla det som var av störst betydelse för gruppens
innehåll. På så sätt skulle bara de blå post-it lapparna behöva läsas för att få en förståelse
för den underordnade gruppen.

När alla grupper fått en blå Post-it lapp så började en ny gruppering. Denna gruppering
gick ut på att gruppera de blå Post-it lapparnas grupper utifrån kriteriet att de beskrev
något som berörde samma tema. Dessa nya grupper fick provisoriska etiketter i form av
gröna Post-it lappar. De gröna Post-it lapparna beskrev det övergripande temat på det blå
Post-it lapparna, till exempel kunde en grupp av blå lappar som kretsade kring hur man
kommunicerade på arbetsplatsen få en grön Post-it lapp med texten “Kommunikation”.
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Sista steget i byggandet av diagramet var att gruppera de blåa Post-it lapparna inom
de gröna Post-it lapparna. Varje ny grupp fick en egen etikett i form av en gul Post-it
lapp. Då de blåa Post-it lapparna hade en låg abstraktionsnivå och de gröna en väldigt
hög nivå abstraktionsnivå, i paritet till alla Affinity Notes, så fungerar de gula Post-it
lapparna som en bro mellan dessa. Det innebär att texten på de gula Post-it lapparna
beskriver temat på de underordnade blå Post-it lapparna utan att abstrahera bort lika
mycket information som de gröna Post-it lapparna. Under denna sista grupperingspro-
cess så omfördelades även vissa av de blå post-it lapparna som ansågs ha mer gemen-
samt med andra grupper. Detta gjorde att vissa av grupperingar under de gröna Post-it
lapparna försvann och att nya skapades. Det valdes därför att slänga alla provisoriska
gröna Post-it lappar och skriva nya mer passande lappar. Nu hade ett diagram skapats
som abstraherar alla konkreta Affinity Notes till mer abstrakta kategorier som fångar de
utmärkande karaktärsdragen gällande en användares arbete, se Figur 8 för bild över hie-
rarkin av lappar. Detta sätt gör det enklare att se en helhetsbild av användarens problem
till skillnad från att gå igenom varje Affinity Note enskilt.

Figur 8: Exemplifierande bild över den slutgiltiga hierarkin för Affinity Diagram.

Walk the Wall

Utförandet av en så kallad Wall Walk gick till på så sätt att det skapade diagrammet
med Affinity Notes, så kallat Affinity Diagram, enskilt gicks igenom. Systematiskt gicks
sedan varje kategori igenom på så sätt att de gröna Post-it lapparna först lästes, sedan
de gula och till sist de blå. I vissa fall lästes även underliggande Affinity Notes för att
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se om en extra konkretisering behövdes för att förstå grupperingen. Om nya designidéer
föddes så skrevs dessa ner på en Post-it lapp och sattes vid motsvarande gruppering.
Efter den första genomgången gicks diagrammet igenom en gång till för att diskutera
de designidéer som uppstått under första genomgången.

Direkt efter att diagrammet hade gåtts igenom två gånger påbörjades skapandet av de två
listorna för Key Issues och Hot Ideas. Först skrevs alla idéer ner som fötts i samband
med utförande av en Wall Walk, för att sedan göra en uppdelning av dessa i form av
problem för användaren och designidéer. Efter detta skedde en uppdelningsprocess där
problemen och designideérna särskildes och en urvalsprocess gjordes där designidéer
som löste mindre användarproblem sållades bort.

Vision

Inledningen på skapandet av visionen utgick från listan med Hot Ideas. Innan visionen
började skapas så sågs listan över, och de designidéer av samma tema som behandla-
de mindre ändringar i systemet valdes ut och grupperades. Till de nya grupperna gavs
rubriker som beskrev idéerna i mer generella ordalag. Då listan hade konsoliderats så
började konstruerandet av en vision.

De första visionerna skapades genom att ta de konsoliderade designidéerna och skapa
en vision för varje genom att rita dem på enskilda papper. Detta ledde till att tre vi-
sioner som berörde tre olika system. En vision berörde det medicinska beslutsstödet, en
ärendehanteraren och en resurshanteraren. Alla visioner var skapade utifrån användarnas
perspektiv, vilka bestod av larmoperatörerna och dirigenterna. Då en vision ska ha en
hög abstraktionsnivå så valdes det att inte gå in på detaljer gällande hur gränssnittet
skulle se ut. Istället lades fokus på vad användaren faktiskt kan göra i det nya systemet.
I visionerna inkluderades frågeställningar som kan dyka upp i användarens dagliga ar-
bete. Även de anledningar som fanns till att användaren använder ett visst system inklu-
derades och vilka funktioner som planerades att implementeras i dessa system, samt på
vilket sätt detta skulle göras. Slutligen ritades det ut, med väldigt hög abstraktionsnivå,
hur systemet fungerar rent tekniskt. För att få en övergripande sammanhållen vision så
konsoliderades de tre visionerna så att en generell vision gavs där alla designidéer var
representerade. Den konsoliderade versionen skapades genom att en översikt gjordes
över de tre visionerna och en utvärdering över hur de fungerade i relation till varandra.
Alla frågeställningar och användningsområden utvärderades även för att se hur de fun-
gerade i det övergripande systemet. Slutligen ritades kopplingarna mellan alla system ut
för att få en överblick över hur allt hängde ihop. Allt arbete med den slutgiltga versionen
av visionen utfördes i programmet Figma, vilket beskrivs nedan.

Storyboards

Det första steget i skapandet av Storyboards var att komma fram till vilka processer som
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var centrala att visualisera, det vill säga vilka som var de mest viktiga för projektets
mål. Dessa valdes med hjälp av den skapade visionen och med hjälp av våra Sequence
Models samt Artifact Models. Varje Storyboard skapades genom att rita och beskriva
de handlingar som en specifik process består av på Post-it lappar. Varje handling fick
en egen Post-it lapp och dessa lades sedan i ordning efter varandra vilket bildade en
serie av lappar som beskrev processen likt en berättelse i en serietidning. Med hjälp av
dessa berättelser kunde den nya tilltänkta designen visualiseras mer i detalj genom att
presentera ett verkligt exempel på hur användarna skulle kunna interagera med systemet
i deras arbete. De processer som visades var användningen från operatören i den nya
designen för det medicinska beslutsstödet samt från dirigenten i den nya designen för
resurshanteraren.

Prototyp

Arbetet med att skapa en prototyp började med att grundfunktioner specificerades uti-
från de storyboards hade skapats och som skulle behövas för att visualisera designen.
Dessa grundfunktioner fick sedan ligga till grund för de första skisserna. De skisser som
togs fram fokuserade på att implementera ett prediktiv resultat i ärendehanteraren, re-
surshanteraren och i det medicinska beslutstödet. I arbetet med att framställa de första
skisserna så konsulterades kontinuerligt alla Work Models, främst de skapade sekvensmo-
dellerna (Sequence Models) och Artifact Models, samt det Affinity Diagram som hade
skapats, för att försäkra att designidéerna byggde på användarens behov.

I skisserna laborerades det främst med placeringen av de nya funktionerna som var
tänkta att implementeras och hur dessa skulle presenteras, det vill säga vilka parametrar
som önskades presenteras för användaren, hur resultatet från en prediktiv analys var
tänkt att presenteras på bästa sätt samt hur mycket information som användaren skulle få
ta del av. Det som drev designen framåt i dessa frågor var de designprinciper vilka utgår
från Situation Awareness, som beskrivs i sektion 4.4, och de generella designprinciper
som nämns i sektionerna 4.2 och 4.3.

På grund av tidsbrist beslutades det att skapa Wire Frames direkt från de skapade skis-
serna utan att användartesta dem, det skapades då Wire Frames för ärendehanteraren,
resurshanteraren och det medicinska beslustödet. Wire Frames kändes också som ett
naturligt val när det kom till att testa prototypen. Detta då de nya funktioner som hade
tänkt introduceras i systemet har låg interaktionsnivå och deras främsta uppgift är att
presentera data, något som önskades testas i en miljö som är så lik användarens arbets-
miljö som möjligt. Detta kunde åstadkommas genom att ta skärmavblidningar på det
nuvarande systemet och ha det som grund för att skapa Wire Frames. Designen av Wire
Frames valdes att göras i ett program som heter Marvel, beskrivet nedan, då detta har en
funktionalitet vilket smidigt binder ihop olika Wire Frames genom knapptryckningar,
vilket lämpade sig för de kommande användartesterna. Vissa detaljer i designen såsom
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grafer skapades i ett designprogram som heter Figma, även det beskrivet nedan, och alla
visualiseringkoncept som tillämpades under skapandet av prototypen finns beskrivet i
teoridelen.

Konsulterande av prototypdesign

Som ett slutgiltigt steg i skapandet av prototyperna bokades ett möte in med arbetets
ämnesgranskare, Mats Lind (2019), professor inom ämnet Människa-Datorinteraktion.
Med hjälp av detta kunde ett slutgiltigt konsulterande av designen ges.

Prototype Interviews

Förberedelse av prototypintervjuer

Som ett sista steg i prototypskapandet testades prototyperna på användarna. Detta föregicks
av att ett planerande av upplägget för testandet vilket skedde i form av en samman-
ställning kring vad som behövde testas samt skapandet av ett manus att använda vid
användarintervjuerna. Som beskrivet tidigare så testades inte pappersprototyperna in-
nan Wire Frames skapades eftersom inte tidsutrymmet för detta fanns. Den nya desig-
nen omfattade dessutom endast en påbyggnad av befintligt system, med fokus på imple-
mentation av de nya funktionerna för prediktiva analysunderlag, och alltså inte ett helt
nytt system. Av denna anledning ansågs det inte nödvändigt att ha en lika detaljrik och
djupgående testprocess såsom beskrivs i teorin för metoden Rapid Contextual Design. I
övrigt så följde dock upplägget för prototypintervjuerna såsom det som beskrivs i teorin
med undantaget att även ett jämförelsetest av de olika prototyperna genomfördes. Under
intervjun användes dessutom en kombination av klickbara demon i datorn tillsammans
med utskrivna papper med kopior på Wire Frames vilket gjorde att de intervjuade ändå
hade möjlighet att anteckna och rita under sessionen, och det kunde därmed nyttjas vissa
av de fördelar som finns med pappersprototyper.

Utförande av prototypintervjuer

Demosessionen bestod av intervjuer med totalt fem användare, där tre arbetade som
operatörer och två som dirigenter. Varje intervju pågick i cirka 20 minuter. Vid varje in-
tervju introducerades först den intervjuade användaren för förutsättningarna och i vilket
steg i ärendehanteringsprocessen som den befann sig i för de exempel som visades.

Först bads de intervjuade att utföra några enkla uppgifter i de klickbara prototyper som
hade skapats som Wire Frames i datorn, detta med syftet att se så att de nya funktioner-
na gick att hitta och förstå. De nya funktioner som testades var om användaren kunde
få fram ett prediktiva värde och den fördjupningsinformation som är kopplat till detta
prediktiva resultat utifrån de skapade prototyperna som presenteras i resultatdelen. Efter
demon presenterades de utskrivna papprena med Wire Frames i en bestämd turordning.
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Den intervjuade bads studera de presenterade designerna och med hjälp av dessa tolka
vissa resultat, hitta viss information samt jämföra vissa designvarianter. Efter varje upp-
gift gavs sedan en förklaring av vad som visades samt ett utrymme för diskussion om
designen.

Det viktiga i demosessionerna var alltså att både se om användarna kunde förstå desig-
nen och den information som presenterades samt vilken design de föredrog och vilken
information de ville skulle presenteras. Därför genomfördes ett så kallat jämförelsetest.
Totalt visades tio olika designförslag, vilka presenteras i resultatdelen av denna rapport.
Vid intervjuerna tog en person i designteamet rollen som intervjuare, och var den som
presenterade designen, ställde frågor samt gav förklaringar, och en person förde anteck-
ningar av allt som sades under intervjun med hjälp av en dator.

5.2.2 Verktyg

Här beskrivs de verktyg som användes för att skapa de olika modellerna i metoden samt
andra visualiseringar som behövde göras i detta designfokuserade projekt. Förutom de
beskrivna verktygen användes självklart även penna och papper i hög utsträckning samt
vissa ritfunktioner i ordbehandlingsprogram för att gör enkla förklaringar och figurer
för att visualisera viss information.

Figma

Figma är en webbläsarbaserad applikation ämnad för i huvudsak gränssnittsdesign, se
Figur 9. En av Figmas största styrkor är att applikationen är internetbaserad. Detta då
det tillåter Figma att låta användarna designa kollaborativt i realtid. Därmed kan flera
personer i ett team jobba på samma design och göra ändringar i den simultant. Då allt
sparas online så behöver teamet inte oroa sig för att komma ur synk med projektet utan
kan alltid se de senaste ändringarna. Personer med tillgång till designen kan även lämna
förslag och kommentarer direkt på kanvasen (Bracey, 2018).

Designelement i Figma fungerar som enskilda komponenter. Det går därför att i Figma
bygga upp ett bibliotek av designkomponenter vilka kan återanvändas av hela teamet.
Dessa komponenter kan även grupperas till större element för att sedan exporteras som
kod eller som bilder i valfritt filformat (Bracey, 2018).

Huvudanledningen till att Figma valdes som applikation vid designskapandet var dess
kollaborativa funktioner och möjligheten att exportera vissa enskilda komponenter. Det-
ta bidrog till en stor frihet i designskapandet. En annan bidragande orsak var även att
det fanns tidigare erfarenhet av programmet hos båda projektmedlemmarna.
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Figur 9: Skärmavbild över arbetsvyn i tjänsten för designskapande vid namn Figma.

Marvel

Marvel är en webbläsarbaserad tjänst som används för att skapa och designa prototyper
av gränssnitt och applikationer, se Figur 10. Ett stort bibliotek av olika ikoner, figurer
och knappar finns tillgängligt, men det går även att själv utforma sin design på valfritt
sätt. Designen kan både byggas från grunden och genom att bygga på befintliga designer
vilka kan importeras i programmet. Det som gör Marvel extra användbart för prototyp-
skapande är de funktioner som finns för att länka ihop olika komponenter och designer.
Detta kan göras genom att olika valda delar eller markerade områden kan göras klick-
bara, vilket gör att en komplett fungerande prototyp kan skapas som fungerar att klicka
runt i precis som en färdig applikation. Precis som i Figma kan arbetet ske kollaborativt
i realtid vilket gör att det lämpar sig bra för samarbete i skapandet av prototyper mellan
flera personer (Marvel App, 2019).

Anledningen till att Marvel valdes att användas utöver Figma var främst dess egenskaper
att binda ihop designerna för att skapa en fungerande klickbar prototyp. Detta gjorde
det möjligt att hålla demosessioner med användarna av systemet där de kunde testa
att använda de funktioner som hade designats. Det kunde därmed ges en ännu större
insikt om hur bra designförslagen fungerade för målgruppen. Vidare var möjligheten
att importera designer som kunde byggas vidare på viktig. Detta eftersom bilder på
nuvarande system kunde användas som grund och sedan byggas på med nya lager med
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hjälp av Marvel för att på så sätt skapa den påbyggnadsdesign som gjordes i projektet.

Figur 10: Skärmavbild över arbetsvyn i tjänsten för prototypskapande vid namn Marvel.

5.3 Resultat av fallstudie

I denna del presenteras resultaten för fallstudien. Detta görs genom en redovisning av re-
sultaten från applicerande av de Contextual Design-metoder (CD) som beskrivs i 5.2.1,
den slutgiltiga prototypen samt resultatet från testande av prototypen.

5.3.1 Contextual Inquiry

Den förberedande intervju som hölls med Douglas Spangler resulterade i att en grundförståelse
skapades för det system som användarna utför sitt dagliga arbete i, det vill säga det sy-
stem som undersöktes under de så kallade ContextuaI Interviews (CI). Grundförståelsen
baseras alltså på den genomgång som gav sav hela systemet och dess funktioner.

På larmcentralen i Uppsala existerar två arbetsroller som arbetar i systemet som skulle
undersökas. Dessa två arbetsroller består av larmoperatörerna och dirigenterna. Initi-
alt upptäcktes inget behov av prediktiv analys hos dirigenter vilket innebar att rollen
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som larmoperatör fick representera de användare vilka ansågs som intressanta. Tre CI-
intervjuer hölls därför med tre olika operatörer. Under dessa intervjuer föddes en insikt
att det skulle vara intressant att även kartlägga dirigentens arbete i systemet. Därför
gjordes två CI-intervjuer till, denna gång med två olika dirigenter. Sammanlagt utfördes
alltså fem CI-intervjuer, tre med operatörer och två med dirigenter. Bland de intervju-
ade fanns bara en som hade mer än en arbetsroll och detta var en dirigent som ibland
även jobbade som operatör. Samtliga intervjuade hade lång erfarenhet av att jobba inom
ambulansen. Två av de intervjuade jobbade deltid som ambulanssjukvårdare, och den
operatör som arbetade som forskningssjuksköterska deltog även som en av de intervju-
ade i studien.

5.3.2 Interpretation Session

För att anonymisera de intervjuade användarna och göra det smidigare att referera till
deras resultat så fick varje användare en kod tilldelad, på formen A1-A5. Hädanefter i
rapporten kommer användarna refereras till utifrån deras kod. Nedan följer en lista över
intervjuade användare och den arbetsroll de intervjuades för:

• A1: Larmoperatör

• A2: Larmoperatör

• A3: Larmoperatör

• A4: Dirigent

• A5: Dirigent

Under varje Interpretation Session så skapades Work Models och Affinity Notes. Här
under presenteras vad dessa Interpretation Sessions resulterade i, i form av olika Work
Models och Affinity Notes.

Sequence Models

De skapade sekvensmodellerna, se Figur 11, 12, 13 och 14, beskriver varje steg som
tas för att utföra arbetsuppgifter som kunde kopplas till projektets fokus. Varje mo-
dell är märkt med en användarkod för den användare som intervjuades i sessionen som
föregick skapandet av modellen. Vidare beskrivs genom titeln vilken sekvens som visas
i modellen. Alla pilar i modellerna visar flöden i sekvenserna. Vidare är varje avsikt och
utlösande faktor utmärkt med RCD-termerna intent respektive trigger. Alla problem i
sekvensflödet, så kallade breakdowns, är markerade med en blixt och en förklarande
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text i rött. Inga sekvensmodeller skapades för användare A3 och A5 då deras arbetssätt
inte tillförde någon ny kunskap jämfört med redan existerande sekvensmodeller.

Figur 11: Sequence Model för bestämmande av prioritetsgrad, användare A1.
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Figur 12: Sequence Model för bestämmande av prioritetsgrad, användare A2.
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Figur 13: Sequence Model för utalarmering av ambulans vid akuta fall, användare A4.
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Figur 14: Sequence Model för utalarmering av ambulans vid mindre akuta fall,
användare A4.

Flow models

Två Flow Models skapades, en för operatörerna, se Figur 3, och en för dirigenterna, se
Figur 3. Den arbetsroll som modellen utgår från är placerad i mitten av figur i form en
av ljusblå ellips. Andra grupper eller individer som är en del av den valda arbetsrollens
kommunikationsflöde är utplacerade i modellen i form av grå ellipser. Varje ellips in-
nehåller information om vilken arbetsroll ellipsen syftar till tillsammans med arbetsrol-
lens tillhörande ansvarsområden, vilka fastställts under CI-intervjuerna. Pilarna mellan
ellipserna markerar kommunikationsflödet mellan grupperna och individerna. Kommu-
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nikationsflödets riktning kan utläsas genom att se åt vilket håll pilen pekar åt, och vad
kommunikationen gäller går att läsa i pilens tillhörande text. Om kommunikation är ba-
serad på ett artefakt så har detta markerats med en gul rektangel innehållande namnet på
artefakten. Breakdowns, det vill säga problem i kommunikationen, är markerade med
en röd blixt och en tillhörande förklarande text.

Figur 15: Flow Model för operatör.
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Figur 16: Flow Model för dirigent.

Artifact Models

Varje Artifact Model beskriver ett verktyg som antingen operatören eller dirigenten
använder i sitt arbete. I varje modell är de funktioner som är mest intressanta utifrån pro-
jektets fokus markerade med en pil och en beskrivande textruta. Textrutor innehållande
ordet Intent vill belysa avsikten med en funktion i de fall där denna tycks intressant.
Problem i modellerna är markerade med texten Breakdown i röd färg. Varje modell har
även övergripande textruta med verktygets namn tillsammans med en beskrivning hur
verktyget används.

Artifact Model för det medicinska beslutsstöddsystemet

Under CI-intervjuerna blev det tydligt i vilka system som vilka arbetsroller arbetar i.
I det medicinska beslutsstödet, se Figur 17, arbetade i huvudsak operatörerna. I vissa
få fall öppnade även dirigenten beslutsstödet, men då endast för att avläsa informa-
tion för att bestämma vilket ärende som skulle få resurser tillägnade. Ifyllnad av be-
slutstödet skedde uteslutande av operatörerna. Det blev tydligt under CI-intervjuerna att
beslutstödet i huvudsak fungerar som ett stöd då operatörerna ska diagnostisera patienter
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och därigenom tilldela ärendet en prioritetsgrad. Vidare användes det för att dokumente-
ra så mycket information som möjligt i ärendet, rörande patientens hälsotillstånd. Värt
att notera är att beslutsstödets rådgivningsfunktion inte användes en enda gång under
CI-intervjuerna, se Breakdown i Figur 17.

Figur 17: Artifact Model för det medicinska beslutsstödet.

Artifact Model för resurhanteraren

Under CI-intervjuerna blev det tydligt att resurshanteraren, se Figur 17, i huvudsak
används av dirigenten för att skapa sig en bild av länets beläggningsgrad. Dirigenten
använder resurshanteraren för att se alla aktuella ärenden, detta innefattar ärenden med
och utan tillägnad resurs samt planerade, ej akuta ärenden, samt vilka resurser som är
upptagna eller tillgängliga. Operatörerna använde också resurshanteraren för att skapa
sig en uppfattning om beläggningsgraden för att på så sätt försöka avgöra hur lång tid
skulle ta innan en ambulans nådde en patient. Då varje ärende är färgkodat efter dess
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prioritetsgrad så kunde både operatörer och dirigenter skapa sig en snabb uppfattning
om länets belastning.

Figur 18: Artifact Model för resurshanteraren.

Artifact Model för kartan

Utifrån CI-intervjuerna observerades det att kartan, se Figur 19, har störst roll i diri-
gentens arbete. Dirigenten tar hjälp av kartan för att snabbt skapa sig en uppfattning
över var i länet ambulansens resurser befinner sig. Då alla resurser och aktuella ärenden
är markerade i kartan så kan dirigent skapa sig en bild av var resurserna befinner sig i
förhållande till de platser som enligt larmcentralens policy ska ha stationerade ambu-
lanser och i förhållande till de aktuella ärendena. Operatörerna använder huvudsakligen
kartan i sitt arbete då situationer uppstår där en inringare inte kan uppge vilken adress
patienten befinner sig på, utan endast kan beskriva omgivningen. Kartan kunde också
användas för att ge operatörer en uppfattning om hur snabbt patienter kan förvänta sig att
få en ambulans utifrån var dessa befinner sig. Under CI-intervjuerna uttrycktes irritation
flertalet gånger över att kartan rendera långsamt eller inte var tillräckligt detaljerad.
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Figur 19: Artifact Model för kartan.

Artifact Model för samtalshanteraren

Från CI-intervjuerna kunde det utrönas att samtalshanteraren i princip enbart användes
för kommunikation, se Figur 20. I samtalshanteraren presenteras de inkommande larm-
samtalen ämnade för operatören och de samtal som är ämnade för dirigenten. Även
inställningar såsom ljudvolym gällande pågående samtal återfinns här tillsammans med
en telefonbok för att underlätta kommunikation med återkommande kontakter.
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Figur 20: Artifact Model för samtalshanteraren.

Artifact Model för ärendehanteraren

Under CI-intervjuerna blev det tydligt att ärendehanteraren används både av dirigenten
och operatören men på olika sätt, se Figur 21. Operatören använder främst ärendehanteraren
för att registrera demografisk information gällande patienten inklusive var patienten be-
finner sig. I vissa enstaka akuta fall sattes även en prioritet på ärendet i ärendehanteraren,
det vill säga operatören använde aldrig det medincinska beslutstödet för att bestämma
prioritet. Dirigenten använder ärendehanteraren för att administrera ärenden. Dirigen-
ten stänger här klara ämnen under statusmenyn, larmar ut resurser med hjälp av “Larma
ut”-knappen och får förslag av systemet vilka resurser som rekommenderas för ärendet.
Dirigenten valde sällan att tillägna ett ärende dessa rekommenderade resurser utan litade
istället på sin egen förmåga att bestämma vilken resurs ett ärende skulle tillägnas.
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Figur 21: Artifact Model för ärendehanteraren.

Artifact Model för turordningslistan

Till följd av de CI-intervjuer som hölls med dirigenterna upptäcktes en fysisk artefakt i
form av en turordningslista, se Figur 22. Turordningslistans huvudsakliga syfte är att
hjälpa dirigenten att hålla koll på vilken resurs, då i form av ambulanser, som står
näst på tur att larmas ut till på ett ärende. På så sätt strävar larmcentralen mot att ar-
betsfördelningen blir så jämn som möjligt för ambulanspersonalen, vilket i sin tur gör
så att det kan ta raster under dagen. En fysisk lista används för detta ändamål då diri-
genterna anser att de rekommendationssystem som finns i ärendehanteraren inte väger
in samma parametrar som dirigenten själv gör.
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Figur 22: Artifact Model för turordningslistan.

Cultural Model

Då det ansågs intressant att kartlägga arbetsplatskulturen på larmcentralen så skapades
en Cultural Model för operatörerna, se Figur 23. Någon Cultural Model för dirigenterna
skapades aldrig då det ansågs att denna inte skulle tillföra något som inte redan kunde
utläsas från operatörernas Cultural Model. I modellens centrum återfinns en cirkel med
den arbetsroll som modellen fokuserar på, i detta fall operatören. De cirklar som finns i
anslutning till operatörens cirkel innehåller de grupper eller individer som påverkar ope-
ratören i sitt arbete. Pilar markerar vilka grupper och individer som påverkar varandra.
Riktningen på pilen indikerar vem som påverkar vem och den tillhörande texten be-
skriver i vilken form påverkan uttrycker sig. Breakdowns, det vill säga problem som
påverkar arbetet, är markerat som en röd blixt. Som tidigare nämnt är det viktigt att ha
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i åtanke att i Cultural Models så markeras endast breakdowns som är speciellt skadliga
för arbetet.

Figur 23: Cultural Model för operatör.

Affinity Notes

Totalt genererades 158 Affinity Notes utifrån de fem CI-intervjuer som hölls. Den första
intervjun genererade 60 Affinity Notes, den andra intervjun genererade 30 Affinity No-
tes, den tredje intervjun genererade 16 Affinity Notes, den fjärde intervjun generera-
de 33 Affinity Notes och den femte intervjun 19 Affinity Notes. Dessa Affinity Notes
beskriver alla viktiga observationer som gjordes kring arbetet gällande allt ifrån kom-
munikation och åsikter som uttrycktes av användarna till de sätt som dessa använder
systemet. Alla Affinity Notes finns bifogade i Appendix B.
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5.3.3 Konsolidering av Sequence Models

Den skapade konsoliderade sekvensmodellen, se Figur 24, beskriver varje steg som
tas för att utföra en primär arbetsuppgift som kunde kopplas till projektets fokus. Se-
kvensmodellen har en titel som beskriver vilken sekvens som visas i modellen. Alla
pilar i modellerna visar flöden i sekvenserna. Vidare är varje avsikt och utlösande faktor
utmärkt med RCD-termerna intent respektive trigger. Den trigger som syns högst upp
i modellen är den övergripande gemensamma triggern för de individuella sekvensmo-
dellerna. Det samma gäller för det intent som syns högst upp i modellen. Alla problem
i sekvensflödet, så kallade breakdowns, är markerade med en blixt och en förklarande
text i rött. Sekvensmodellen är en konsolidering av de sekvensmodeller som skapats för
A1, se Figur 11, och A2, se Figur 12.
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Figur 24: Konsoliderad sekvensmodell.

5.3.4 Affinity Diagram

Det Affinity Diagram som skapades med hjälp av metoden beskriven i 5.2.1 resultera-
de i fem gröna Post It-lappar, det vill säga fem huvudkategorier. De resulterande fem
huvudkategorierna fick följande namn: “Arbetssätt”, “Ärendehantering och MBS” (det
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medicinska beslutstödet), “Prio och Prediktiv Analys”, “Kommunikation och Samarbe-
te” samt “Yttre Faktorer”.

Kategorin “Arbetssätt” fokuserar på hur användarna av systemet arbetar i det. Kategorin
innefattar hur användare tar hjälp av systemets funktioner, hur de påverkar användarens
arbetssätt och hur användarens inställning ser ut gentemot diverse funktioner i systemet.
I kategorin “Kommunikation och Samarbete” återfinns den information som rör den in-
terna kommunikationen som sker inom teamet och den externa kommunikation som rör
samordningsfrågor med andra utryckningsinstanser, såsom till exempel räddningstjänst
och polis. De faktorer som påverkar användarens arbete men som inte återfinns i något
system är samlade under kategorin “Yttre Faktorer”. Kategorin innefattar faktorer som
oftast inte användaren själv kan råda för men som fortfarande påverkar deras arbete.

Det två viktigaste kategorierna sett utifrån projektets fokus är kategorierna “Ärendehantering
och MBS” och “Prio och Prediktiv Analys”. Det är dessa kategorier med den informa-
tion som återfinns under dem som till stor grad ligger till grund för prototyperna. I
kategorin “Ärendehantering och MBS” är all information som berör det medincinska
beslutstödet samlat. I samma kategori återfinns även information rörande hur ärenden
hanteras i systemet, och då inte bara sett utifrån ärendehanteraren. På så sätt, med hjälp
av Post-it lapparna, kan en historia om ett ärendes resa genom systemet berättas. Uti-
från denna historia kan en uppfattning om var prediktiv analys passar bäst in i systemet
bildas. Den andra viktiga kategorin “Prio och Prediktiv Analys” innehåller information
angående prioritetssättning och hur detta relaterar till prediktiv analys. Här finns bland
annat information angående vad som påverkar prioritetsättning, hur ärenden differentie-
ras när de har samma prioritet och hur prediktiv analys skulle kunna hjälpa användarna
i deras prioriteringsarbete.

Hela diagrammet går att se i Figur 25 och samtliga Post It-lappar, det vill säga alla
kategorier som diagrammet är uppbyggt av finns dokumenterade och bifogat i Appendix
C.
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Figur 25: Slutgiltigt konsoliderat Affinity Diagram, se Appendix C och B för komplett
sammanställning av alla kategorier och Affinity Notes.

5.3.5 Walk the Wall

Efter att en konsolidering gjorts av både diagrammet (Affinity Diagram) och den se-
kvensmodellen (Sequence Model) genomfördes en Wall Walk, vilket resulterade i en
sammanställning av Key Issues och Hot Ideas. De Key Issues som sammanställdes var
följande:

• Användarna är erfarna och kommer alltid lita mest på sin egen kunskap.

• En långsam systemfunktion kommer inte att användas.

• Användaren kommer alltid att göras en subjektiv bedömning av informationen
från inringaren.

• Resurs- och bemanningsläget kommer påverka bedömningen av prioritet.

• Patienten förväntar sig alltid en ambulans vilket kan försvåra för användaren.

• Vid fler ärenden än tillgängliga resurser kommer ytterligare faktorer än prioritet
spela när man ska delegera resurser.

• Det är svårt rangordna ärenden med samma prioritet.

• Går det att ha lika bra kommunikation, i större län, utanför systemet som ambu-
lansen i Uppsala län?
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• MBS:en används mindre ju mer akut ärendet är.

• Det är viktigt att användaren kan känna en tillit till det prediktiva resultatet.

• Användaren arbetar alltid under särskilt stor tidspress.

Och de Hot Ideas som sammanställdes var följande:

• Prediktiv analys som stöd i MBS:en

– Beslutstödet kommer främst till användning vid icke akuta ärenden.

– Visualiseringen av den prediktiva analysen måste vara designad på ett sätt
så att användarna känner tillit till den.

– Den prediktiv analysen ska precis som det medicinska beslutsstödet inte
ersätta användarnas medicinska kunskap utan fungera som ett ytterligare
stöd vid priobestämning av ärende.

– Informationen som den prediktiva analysen bidrar med bör vara så trans-
parent som möjligt för att de inom området erfarna användarna ska vilja
använda den som ett stöd.

• Rangordning av ärenden utifrån den prediktiva analysen

– Rangordna ärenden med samma prioritet utifrån den nya informationen som
den prediktiva analysen tillför.

– Användningen av prediktiv analys behöver inte begränsas till prioritetsbestämmande
vid intervju med inringare utan kan vara till användning under hela ärendets
livstid.

• Både dirigent och operatör kan ha användning av den prediktiva analysen.

• Resultaten av de prediktiva beräkningarna bör vara synlig i alla system som visar
ärendet och inte bara i det medicinska beslutsstödet.

5.3.6 Vision

Utifrån de framtagna ideérna (Hot Ideas) skissades tre visioner, en för det medicinska
beslutstödet (MBS), en för resurshanteraren samt en för ärendehanteraren. Dessa tre
skissade visionerna fick sedan ligga till grund för den konsoliderade slutgiltiga visionen
som skapades i Figma (5.2.2), se Figur 26.
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Figur 26: Den slutgiltiga konsoliderade visionen.

I den konsoliderade visionen är användarna representerade som streckgubbar. Över de
två grupperna av streckgubbar står det även vilken arbetsroll den gruppen represente-
rar. Tankebubblor representerar de tankar och funderingar hos respektive arbetsgrupp,
vilka ansågs intressanta för projektets fokus. Även respektive arbetsrolls avsikt med sy-
stemen återfinns i textform över varje system. Själva systemen, som är fokuset för vår
vision, finns representerade i mitten. Varje system har återgivits med samma struktur
som det har i verkligenheten men gränssnittet har skalats bort för att fokus istället ska
ligga på andemeningen med de nya funktionerna. De nya funktioner som ämnas att im-
plementeras i varje system går att finna längst ner i visionen. Varje funktion har fått en
titel, baserad på vad funktionen kretsar kring och en beskrivning, vilken redogör för vad
funktionen ska innehålla. De olika pilarna i visionen har olika betydelse beroende på
kontext. Gällande de nya funktionerna visar pilarna på var funktionerna är ämnade att
implementeras. Då det kommer till användargrupperna så visar pilarna på vilka system
vilka avsikter förekommer. I visionen under systemet finns en simplifierad tekniskt spe-
cifikation över hur systemen kommunicerar med varandra. Här symboliserar pilarna hur
data överförs.

De nya funktioner som ämnas att implementeras enligt visionen är spridda över de tre
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systemen ärendehanteraren, det medicinska beslutstödet och resurshanteraren. I det me-
dicinska beslutsstödet finns en vision om att presentera ett resultat från den prediktiva
analysen gällande aktuellt ärende och hur säkert detta resultat är. Att användaren ska ha
möjlighet att ta del av ett fördjupad prediktiv resultat är också en del av visionen. Då det
prediktiva resultatet är beroende av hur väl formuläret i beslutsstödet är ifyllt så finns
även idéer om att ge användaren återkoppling vilka frågor som är besvarade och inte.

I resurshanteraren finns en vision om att ge användaren ett sätt att rangordna bland
ärenden som inte blivit tilldelad resurs och som har samma prioritetsgrad. Denna vision
går ut på att presentera ett prediktivt resultat i ett av ärendets parametrar. Detta kan ske
antingen genom att presentera resultatet och låta användaren själv prioritera utifrån den
datan eller genom att låta systemet räkna ut vilket ärende som behöver prioriteras.

I ärendehanteraren finns visionen att visa det prediktiva resultatet som en del av den
beslutsstödsammanfattningen som redan återfinns där. Även här ska det vara möjligt
att få upp en fördjupning av resultatet. Överlag strävar visionen efter en kontinuerlig
design, där alla funktioner ska fungera på liknande sätt.

5.3.7 Storyboards

Efter att visionerna hade skapats gjordes Storyboards som på ett mer berättande sätt gav
exempel på användarinteraktioner med de nya funktioner som hade formats med hjälp av
tidigare delar i metoden. I berättelserna återges användarna i form av ansiktssymboler,
där deras känslor visualiseras med hjälp av ansiktsuttrycken. Vidare visualiseras deras
interaktioner med systemet samt deras handlingar.

Två olika situationer visualiserades som Storyboards. Den första beskriver en operatör
som inte kan bestämma sig för vilken prioritet ett ärende ska få, se Figur 27. Detta
varken med hjälp av sin egen erfarenhet och den nuvarande rekommenderingsfunktion
som återfinns i det medicinska beslutsstödet. Operatören kan då använda funktionerna
för prediktiv analys som implementerats i systemet och därmed välja en prioritet för
ärendet.
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Figur 27: Storyboard för att välja prioritet med hjälp av prediktiv analys i det medicinska
beslutsstödet.

Den andra situationen som visualiserades som en Storyboard beskriver en dirigent som
har flera ärenden med samma prioritet utan tilldelade resurser, se Figur 28. Denne kan
då ta hjälp av de implementerade funktionerna för prediktiv analys i resurshanteraren
och sedan använda resultatet för att välja vilka ärenden som ska tilldelas resurs, och
vilka som får vänta på att fler resurser blir lediga.
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Figur 28: Storyboard för att välja vilka ärenden av samma prioritet att tilldela resurs
med hjälp av prediktiv analys i resurshanteraren.

5.3.8 Prototyping

Visionen resulterade i tolv olika prototyper med två olika tillägg. Sex av prototyperna
skapades med fokus på operatörerna. Dessa prototyper kretsar kring implementation av
prediktiv analys i det medincinska beslutstödet. De andra sex prototyperna är ämnade
för dirigenterna. Dessa prototyper har istället ett fokus på resurshanteraren. De så kal-
lade tilläggen utgörs av två olika varianter på en fördjupningsruta, som i båda fallen
fungerar som en popup-ruta där mer information angående det prediktiva resultatet kan
tillgås. Någon form av denna fördjupningsruta ska gå att nå i anslutning till varje pre-
diktivt resultat.

Prototyperna bygger vidare på de riktlinjer, beskrivna i sektion 5.1.2, som Uppsala larm-
central har att beslutstödet ska fungera som ett stöd och inte som enväldig åsikt i frågan
om prioritetssättning. Utifrån detta faktum skapades flertalet prototyper som i slutändan
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resulterade i att resultatet från det prediktiva resultatet presenteras på två olika format i
de skapade prototyperna. Det ena sättet baseras på de kvantiler som beskrivs i sektionen
om de prediktiva beräkningarna i 5.1.2. Kvantilerna är presenterade i prototyperna med
hjälp av en skala mellan 1-5, där 1 symboliserar låg risk och 5 symboliserar hög risk, se
Figur 36. Det andra sättet att presentera det prediktiva resultatet är med hjälp av pilar,
se Figur 33. Pilarna är menade att fungera som en indikation för användarna om de ska
överväga att sätta en annan prioritet än den de valt eller om de ska behålla den prioritet
som de valt. En uppåtpil påvisar att en högre prioritet bör övervägas, en dubbel uppåtpil
påvisar att en högre prioritet kraftigt bör övervägas, en nedåtpil påvisar att en lägre pri-
oritet bör övervägas, en dubbel nedåtpil påvisar att lägre prioritet kraftigt bör övervägas
och ett rakt streck påvisar att vald prioritet bör behållas. Varje symbol ackompanjeras
med en kortare text om vad som bör övervägas, se Figur 29 för en sammanfattning av
de olika pilsymbolerna och dess text.

Figur 29: Alla olika pil-representationer som förekommer i prototyperna för att presen-
tera det prediktiva resultatet.

Konsulterande av prototypdesign

Vid mötet med Mats Lind gavs återkoppling på de initiala prototypskisserna för att se om
några ytterligare viktiga aspekter för designen kunde ges utöver de som hade hämtats i
teorin. Det som mötet resulterade i var en insikt om att det kunde vara intressant att testa
hur mycket information användarna ville ha i systemet och på vilken plats i systemet.
För att testa detta föreslogs att ha tydliga alternativt som testade allt ifrån att visa väldigt
lite information i systemens grundvyer till att visa väldigt mycket. Dessa insikter kunde
sedan ligga till grund för och användas vid utformningen av designen och placeringen
av informationen.

Fördjupningsrutan

I de två prototyperna för fördjupningsrutorna, se Figur 30 och 31, presenteras en grund-
lig genomgång av det prediktiva resultatet. Båda prototyperna visar samma informa-
tion men på olika sätt. Den information som visas baseras på de mått som projektets
beräkningar för prediktiv analys baserats på samt de som under CD-processen fram-
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kommit som viktiga.

Måtten som presenteras i fördjupningsrutorna är Mortalitet, Inläggningsgrad och Cri-
tical Care, vilka alla går att läsa mer om i sektion 5.1.2. I prototyperna finns även
ett sammanslaget, viktat värde som bygger på dessa tre mått. Detta sammanslagna
resultat är även det prediktiva resultat som visas i grundvyn innan fördjupningsrutan
klickats upp, men då i en mer simpel form. Genom att ha resultatet både i grund-
vyn och fördjupningsrutan eftersträvas en konsekvent design. I båda prototyperna finns
även en graf kallad variabelviktigthet. Denna graf skapades med motivationen att visa
användaren vilken variabel, det vill säga vilket svar i formuläret, som påverkat det pre-
diktiva resultatet mest. På så sätt kan användaren vid osäkerhet gällande det prediktiva
resultatet dubbelkolla med patienten angående dess svar på frågor med hög variabelvik-
tighet. Om användaren väljer att ändra svar på någon av frågorna i formuläret så måste
det prediktiva resultatet räknas om. På grund av detta lades det till en knapp i båda
prototyperna för att räkna om det prediktiva resultatet.

Det som skiljer de olika prototyperna åt är hur måtten valts att presenteras. I den ena
prototypen, se Figur 30, presenteras det prediktiva resultatet som lådagram. I den andra
prototypen, se Figur 31, presenteras det prediktiva resultatet som hastighetsmätare. Båda
representationerna visar ett snittresultat baserat på ärenden i samma prioritetsgrad, ett
prediktivt resultat och ett konfidensintervall baserat på hur säkert det prediktiva resulta-
tet är. Dessutom går båda representationerna i färgen grått. En presentation av resultaten
i textform återfinns även i båda prototyperna under varje graf, där värden för det pre-
diktiva resultatet presenteras, samt sannolikheten för resultatet och ett snittresultat inom
den valda prioriteten.

Syftet med att presentera resultatet på två olika sätt är att kunna testa dem på användarna
för att på så sätt utröna i vilken representation användarna kan enklast kan uppfatta
snittvärdet, resultatet och konfidensintervallet.
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Figur 30: Prototyp för fördjupningsrutan med lådagram-representation av det prediktiva
resultatet.
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Figur 31: Prototyp för fördjupningsrutan med hastighetsmätar-representation av det pre-
diktiva resultatet.

Beslutstödet

De prototyper som skapades för det medinciska beslutstödet har som huvudmål att pre-
sentera ett prediktivt resultat byggt på den ifyllda datan i det aktuella ärendet. Dessa pro-
totyper skapades som Wire Frames i Marvel med det verkliga beslutsstödet som grund
för designen. För att passa in i operatörens nuvarande arbetssätt så placerades resultatet
från den prediktiva analysen i anslutning till det fält som kretsar kring prioritetssättning
i dagens system. Detta område i systemet användes i nuläget heller till någon funktion.
Som nämnt i bakgrunden finns en risk att systemet blir långsammare för någon sekund
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när de prediktiva uträkningar körs. Av denna anledning så gjordes valet att enbart pre-
dicera ett resultat då operatören efterfrågar ett. Därför lades en knapp till med texten
“Predicera ärende”, vilken följer den färgkodning som redan fanns i systemet. Genom
att trycka på knappen får operatören då ett prediktivt resultat.

Som framgick i bakgrunden om projektet skulle ett säkert prediktivt resultat inte kunna
ges om inte hela formuläret i beslutsstödet var ifyllt. Vidare skulle en mer komplett
ifyllnad av formuläret i förlängningen leda till mer pålitliga prediktiva resultat. Av denna
anledning fanns en plan att uppmuntra till komplett ifyllnad av formuläret. För att inte
riskera att visa opålitliga resultat är därför knappen för ett prediktivt resultat inaktiverad
fram tills att hela formuläret är ifyllt, se Figur 32. Då det kan vara svårt att få en översikt
vilka frågor i formuläret som är besvarade och inte så adderades små runda ringar i
anslutning till varje fråga. Dessa ringar är röda då frågor i formuläret inte är iklickade
och gröna då frågor är iklickade, se Figur 32.

Figur 32: Prototyp för det medicinska beslutsstödet (MBS) där gröna ringar visas för
ifyllda fält och röda för ej ifyllda fält. Knappen för att få ett prediktivt resultat (Predicera
ärende) visas också som inaktiverad eftersom inte alla fält fyllts i.

I alla beslutsstödsprototyper är det möjligt att få upp ett fördjupat resultatsunderlag, vil-
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ket beskrivs ovan. Fördjupningsrutan går att få upp genom att klicka på knappen “Mer
info”. På så sätt ges användaren en större frihet gällande vilken informationsbelastning
den behöver hantera. Däremot så skiljer sig informationsbelastningen mellan de olika
prototyperna gällande grundvyn. I prototyperna visas information på tre olika sätt. Pro-
totypen med minst information, se Figur 33, innehåller endast det prediktiva resultatet. I
denna design var sannolikheten för hur säkert det prediktiva resultatet var tänkt att alltid
ligga över ett visst värde för att resultatet skulle i huvudtaget skulle visas. Den andra ver-
sionen, se Figur 34, innehåller istället det prediktiva resultatet samt ett värde som är me-
nat att visa med hur stor sannolikhet värdet stämmer. I denna får alltså användaren alltid
det prediktiva resultatet och utifrån sannolikheten för detta själv avgöra hur pålitligt re-
sultatet är. Den tredje versionen, se Figur 35, innehåller det prediktiva resultatet och en
minimerad version av fördjupningsrutan.

Målet med dessa tre prototyper är att undersöka hur stor informationsbelastning användaren
föredrar. Det prediktiva resultatet är i prototyperna representerat på två olika sätt. Dessa
två sätt är kvantiler och pilar, vilket beskrivs ovan. Genom att skapa prototyper med
båda varianterna så ges möjligheten att testa vilken representation som användarna har
störst förståelse för.

Figur 33: Prototyp för det medicinska beslutsstödet där endast en pil-representation av
det prediktiva resultatet presenteras.
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Figur 34: Prototyp för det medicinska beslutsstödet där både en pil-representation av
det prediktiva resultatet och en sannolikhet för det prediktiva resultatet presenteras.
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Figur 35: Prototyp för det medicinska beslutsstödet där både en pil-representation av det
prediktiva resultatet och det underlag som det prediktiva resultatet bygger på presente-
ras.
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Figur 36: Prototyp för det medicinska beslutsstödet där endast en kvantil-representation
av det prediktiva resultatet presenteras.

Resurshanteraren

De prototyper som skapades i resurshanteraren har likheter med de som skapades i det
medicinska beslutstödet på så sätt att målet för dessa också är att presentera ett predik-
tivt resultat. Även dessa prototyper skapades som Wire Frames i Marvel, denna gång
med den verkliga resurshanteraren som bakgrund till designen. I dessa prototyper var
däremot huvudsyftet med att implementera ett prediktivt resultat att det skulle förenkla
för användaren när denne försöker differentiera mellan ärenden av samma prioritet, och
i förlängningen kunna bestämma vilket ärende som ska prioriteras först. För att följa
flödet i systemet och användarnas arbete lades de prediktiva resultatet till som en para-
meter i fältet “Ärenden utan tilldelad resurs”. I alla prototyper som skapades för resurs-
hanteraren lades kolumnen PA-värde till, vilket står för prediktivt analys-värde. Innan
ett resultat har begärts så har varje ärende en grå knapp med bokstaven P. Denna ruta
har lägre opacitet när ett prediktivt resultat inte går att hämta för att visa att knappen ej
går att klicka på. Väl iklickad försvinner knappen och ett prediktivt resultat visas. Detta
prediktiva resultat visas på två olika sätt i prototyperna. Resultatet visas antingen som
kvantiler eller pilar, på samma sätt som beskrivs ovan för det medicinska beslutsstödet.
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Genom att ha med båda i prototyperna så går det att utröna med hjälp av användartester
vilken representation som dirigenter har mest förståelse för. En användare kan även pre-
dicera alla ärenden på en gång genom att klicka på den nya knappen med texten “Predi-
cera alla” som adderats till rubrikraden för “Ärenden utan tilldelad resurs”. I kolumnen
för PA-värde finns även en grå knapp med ett frågetecken i, också den med låg opacitet
när det inte finns något resultat från den prediktiva analysen och knappen därför inte går
att klicka på. Genom att klicka på denna knapp får användaren upp den fördjupningsruta
som beskrivs ovan. På så sätt kan användaren själv bedöma hur mycket information den
vill hantera. Detta bidrar även till en konsekvent design genom hela systemet.

En rangordningsfunktion adderades även till designen. Denna funktion tar alla ärenden
utan tilldelad resurs och, med hjälp av de prediktiva modeller Douglas Spangler har ut-
vecklat, rangordnar dessa ärenden efter vilket ärende som anses mest akut. Med mest
akut avses det ärende med högst prediktivt sammanslaget resultat. Det ärende som är
mest akut får siffran ett, vilket visas under den nya kolumnen “rangordning”, den som
är näst mest akut får siffran två och så vidare tills att alla ärenden tilldelats en rang.
Ärendena kan rangordnas genom att användaren klickar på den nya knappen “Rangord-
na ärenden” som lagts till i rubrikraden för “Ärenden utan tilldelad resurs”.

Även här var målet med prototyperna att undersöka hur mycket informationsbelastning
som uppskattas av användarna. Därför skapades tre olika versioner som visar olika gra-
der av informationsbelastning gällande det prediktiva resultatet. Den version med minst
informationsbelastning, se Figur 38, innehåller endast rangordningsfunktionen. Den
andra versionen, se Figur 37 och 39, innehåller rangordningsfunktionen och även ett
prediktivt resultat. Versionen med mest informationsbelastning, se Figur 40, innehåller
rangordningsfunktionen, det prediktiva resultatet och även ett mått på hur sannolikt re-
sultatet är. Sannolikhetsmåttet ligger då i en egen kolumn kallad “Sannolikhet”. Genom
att visa de olika versionerna för användaren ges även här möjligheten att skapa sig en
förståelse för vilken användarna har störst förståelse för.
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Figur 37: Prototyp för resurshanteraren där både en pil-representation av det prediktiva
resultatet och rangordningsfunktionen är presenterad.

Figur 38: Prototyp för resurshanteraren där endast rangordningsfunktionen är presente-
rad.
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Figur 39: Prototyp för resurshanteraren där både en kvantil-representation av det pre-
diktiva resultatet och rangordningsfunktionen är presenterad.

Figur 40: Prototyp för resurshanteraren där både en pil-representation av det prediktiva
resultatet och det underlag som det prediktiva resultatet bygger på presenteras. Även
rangordningsfunktion återfinns i prototypen.
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Ärendehanteraren

De prototyper som skapades för ärendehanteraren skapades med målet att utöka den nu-
varande sammanfattningen av det medincinska beslutstödet som återfinns i ärendehanteraren.
Dessa prototyper skapades i Marvel, med den verkliga ärendehanteraren som bakgrund
för prototypen. Den utökning som är tillagd i prototyperna återfinns i fältet “MBS-
sammanfattning” och har rubriken “Prediktiv analys”. Utökning består av möjligheten
att se vilket prediktivt resultat aktuellt ärende har, vad sannolikheten för det resultatet
är, möjligheten att få upp fördjupningsrutan gällande aktuellt resultat samt möjligheten
att beräkna ett prediktivt resultat för aktuellt ärende. Två olika versioner skapades av
prototyperna, en med pil-representation av det prediktiva resultatet, se Figur 41, och en
med kvantil-representation av samma resultat, se Figur 42. Båda representationerna är
beskrivna ovan i inledningen av prototypdelen. Sannolikheten för det prediktiva resul-
tatet är i båda prototyperna representerad som en procentsats. Även knapparna för att
beräkna ett prediktivt resultatet, den gråa knappen med texten “Beräkna” och den gråa
knappen med texten “Mer info” är likadant utformade i båda prototyperna.

Figur 41: Prototyp för ärendehanteraren med pil-representation av det prediktiva resul-
tatet.
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Figur 42: Prototyp för ärendehanteraren med kvantil-representation av det prediktiva
resultatet.

Förberedelse av prototypintervjuer

Inför demosessionerna av prototyperna beslöts att testerna skulle fokusera på designen
av det medicinska beslutststödet för de intervjuer som gjordes med operatörerna och
på designen av resurshanteraren för de intervjuer som gjordes med dirigenterna, samt
på designen av födjupningsrutan för alla intervjuade. Detta eftersom detta var det sy-
stem som respektive arbetsroll var van att använda när för resultaten av beslutsstödet.
Anledningen att inte designen för ärendehanteraren testades var att denna endast skulle
spegla en genväg till det predicerade resultatet på ett ifyllt ärende i det medicinska be-
slutsstödet utan att behöva öppna det, något som hade uttryckts som en önskan under
CI-intervjuerna. Fokus kunde då dessutom hållas på ett delsystem för varje intervjuad
vilket ansågs tydligare för användarna. Den design som sedan föredrogs för att presen-
tera prediktiva analysresultat i dessa delsystem kunde då sedan användas i detta för en
enhetlig design genom hela systemet.

För att enklare kunna skilja de olika prototyperna åt gavs dessa olika namn för hur
de omnämndes. För de prototyper för det medicinska beslutstödet i tre olika nivåer
av informationsmängd så gavs de tre med pilrepresentation, se Figur 33, 34 och 35,
namnen MBS Compare 1, 2 respektive 3 och de med en kvantilrepresentation, se Figur
36, namnen MBS Quantile 1, 2 respektive 3. För de prototyper för resurshanteraren
med olika nivåer av informationsmängd så gavs prototypen med rangordning, se Figur
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38, namnet Resurs Rang, de två med pilrepresentation, se Figur 37 och 40, namnen
Resurs Compare 1 respektive 2 och de med kvantilrespresentation, se Figur 39, namnen
Resurs Quantile 1 respektive 2. Slutligen gavs de två prototyperna för fördjupningsrutan
namnen Popup 1 respektive Popup 2, där den första var den som visade informationen
som ett lådagram, se Figur 30, och den andra den som visade informationen som en
hastighetsmätare, se Figur 42.

Utifrån detta förarbete skapades ett manus att använda under prototypintervjuerna. Detta
var utformat så att en del användes för de operatörer som intervjuades och då alltså
fokuserade på det medicinska beslutsstödet, och en annan del användes för de dirigenter
som intervjuades och då alltså fokuserade på resurshanteraren. Det kompletta manus
som användes finns bifogat i Appendix A.

Utförande av prototypintervjuer

Mottagandet av den föreslagna designen i prototyperna var överlag positivt från de in-
tervjuade.

I testet för demoklickande kunde samtliga operatörer hitta de knappar och utföra de enk-
la uppgifter som de ombads göra i den Wire Frame som var skapad för det medicinska
beslutsstödet. När det kom till prototypintervjuerna med operatörerna lyckades samtli-
ga tolka och förklara de mesta av informationen som visades i de föreslagna varianterna
på beslutsstödet utformning. Vidare kunde i princip all information i fördjupningsrutan
tolkas utan att förklaring behövde ges. Det var dock två områden som krävde lite mer
förklaring för att de skulle förstås.

Den ena informationen som inte kunde förstås utan förklaring var det område som pre-
senterade variabelviktighet i fördjupningsrutan. Denna data krävde en förklaring för att
operatörerna skulle förstå vad den innebar exakt och vad den kunde användas till. Här
kom det efter diskussion med de intervjuade fram att en tydligare formulering eller en
förklaringstext över informationens innerbörd skulle behövas. När innerbörden av infor-
mationen i fältet för variabelviktighet föklarades var dock samtliga operatörer mycket
positiva till den informationen och såg en hög användningspotential gällande detta fält.

Det andra området som krävde förtydligande var det fält som visade sannolikhet i den
andra varianten av prototypförslagen, det vill säga det som kallades Compare 2. Denna
information uppskattades av samtliga operatörer, men det visade sig att samtliga tolkade
detta som resultatet för den prediktiva analysen, det vill säga det värde som presente-
ras som “prediktivt resultat” i fördjupningsrutan. I diskussion med de intervjuade ope-
ratörerna framkom det att ordet “Säkerhet” hade varit ett bättre namn på detta område,
då detta mer ansågs skulle ha avspeglat det faktum att informationen visade hur mycket
resultatet gick att lita på.
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I övrigt var samtliga operatörer väldigt nöjda med designförslagen och såg en hög
användningspotential av de presenterade funktionerna. När det diskuterades vilka al-
ternativ av designförslag som föredrogs så var det enhälligt den design som visade re-
sultatet som en jämförelse mellan den valda prioriteten som föredrogs, det vill säga
den som kallats MBS Compare, beskrivet ovan. I de olika föreslagna varianterna för
hur mycket information som skulle visas i grundvyn, det vill säga utan att klicka upp
fördjupningsrutan, så ansågs det att det tredje alternativet innehöll för mycket informa-
tion. Detta tyckte samtliga intervjuade operatörer, och menade att informationen ändå
fanns tillgänglig via fördjupningsrutan men att det i grundvyn var lättare att snabbt få en
uppfattning om informationen ifall endast ett tydligt resultat presenterades. När det dock
stod mellan att endast visa resultatet eller även sannolikheten för hur säker modellen är,
det vill säga designen kallad Compare 1 eller den kallad Compare 2, så föredrogs det
senare. Detta berodde dock på att betydelsen för sannolikhetsfältet som sagt misstolka-
des för att visa det prediktiva resultatet, men även när en förklaring av funktionens rätta
betydelse gavs så stod de fast vid att de föredrog den designen. När det kom till de två
olika prototypdesignerna på fördjupningsrutan så föredrog samtliga operatörer den som
visualiserade informationen med ett lådagram, kallad Popup 1. Anledningar till detta
var att operatörerna tyckte att informationen i denna var lättare att snabbt ta till sig, att
denna design gav ett mer tydligt resultat samt att den var mer grafiskt tilltalande.

I testet för dirigenterna uppstod några problem med testet för demoklickande i Wire
Frames. Dessa användare visade sig vara vana att öppna ärendet för all information som
gällde beslutsstöd. Av denna anledning missades de implementerade knapparna för att
få ett prediktivt resultat i resurshanteraren när de ombads använda dessa funktioner. När
de vidare ombads predicera alla ärenden i listan missade de även knappen för att göra
detta. Efter en förklaring och diskussion om de implementerade funktionerna förstod
de syftet och tyckte att det skulle vara ett nytt positivt arbetssätt att inte behöva gå in i
ärendet för prediktiva funktioner.

Även dirigenterna kunde tolka den mesta av informationen i de visade designförslagen,
men även dessa hade problem med att förstå variabelviktigheten och vad sannolikheten
betydde. När variabeviktigheten i fördjupningsrutan förklarades tyckte de två dirigenter-
na att det var en intressant funktion men menade att denna inte var speciellt användbar
för dem eftersom de inte pratar med patienter och därmed inte kan dubbelkolla att be-
slutsstödet är rätt ifyllt. För den sannolikhet som visades i designförslaget kallad Resurs
Compare 2 tolkade dirigenterna på samma sätt som operatörerna detta värde för att visa
det prediktiva resultatet. Även dessa tyckte att ordet “säkerhet” hade gjort betydelsen av
resultatet tydligare.

När dirigenterna förstod tanken med den prediktiva analysen och hur den skulle kunna
användas av dem för att bestämma vilket ärende som skulle få en tilldelad resurs var de
mycket positiva och tyckte att de visualiserade funktionerna var tydliga och användbara.
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När alternativen av design diskuterades så tyckte båda att rangfunktionen var den mest
användbara för dom, och denna återfanns ju i alla designförslag för resurshanteraren.
Som ett ytterligare stöd föredrog dirigenterna dock att det prediktiva resultatet visades
med pilar utifrån vald prioritet på ärendena, det vill säga den design som kallats Re-
surs Compare. På frågan om de då även föredrog att visa sannolikheten så gavs ingen
tydlig åsikt eftersom de tyckte att det grafiska sättet att visa pilarna var tydligt men att
procentvärdet för sannolikheten varken gjorde från eller till. Även i svaret om vilken
design som föredrogs på fördjupningsrutan var man något likgiltig, eftersom dirigenter-
na ansåg att denna förmodligen mestadels skulle komma att användas av operatörerna i
beslutsstödet. En av dirigenterna såg dock en fördel med att se prediktiva värden utifrån
olika mått i fördjupningsrutan. Detta eftersom hen menade att ett högt värde på mor-
talitetsrisk skulle kunna visas på äldre patienter med livshotande diagnoser, och detta
skulle kunna göra att dessa fick en ambulans trots att de övriga prediktiva måtten låg
lägre. När dirigenterna ombads att ändå välja en av designerna på fördjupningsrutan så
valdes den med ett lådagram, det vill säga den som kallats Popup 1, eftersom de ansåg
att denna var tydligare.

Sammanfattningsvis var alltså den design som föredrogs för att visa ett prediktivt re-
sultat i grundvyn i både det medicinska beslutsstödet och i resurshanteraren den som
visade pilar i förhållande till vald prioritet på ärende, det vill säga den design som kal-
lats Compare. I nivån av informationsmängd att visa i grundvyn så föredrogs den som
visade resultatet tillsammans med en mätare för sannolikhet i resurshanteraren, det vill
säga den som kallats Resurs Compare 2. I nivån av informationsmängd för resurshan-
teraren fanns ingen tydlig åsikt eftersom rangfunktionen var mest uppskattad, men när
dirigenterna ombads välja var den design som visade prediktivt resultat tillsammans
med sannolikhet den som ändå valdes, det vill säga den som kallats Resurs Compare 2.
För fördjupningsrutan så föredrog samtliga intervjuade den som visade informationen
som ett lådagram, det vill säga den som kallats Popup 1.

5.4 Analys

Här nedan följer en redogörelse av det resonemang som har lett fram till de designval
som gjorts i prototyperna. Inledande stycken går igenom de designval som är gemen-
samma för alla prototyper. De designval som är specifika för varje system redogörs
under respektive analysdel för systemet.
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5.4.1 Generella designval

Gällande hur det prediktiva resultatet skulle presenteras i prototyperna har målet från
början varit att presentationen ska ligga i linje med den policy som Uppsala Larmcen-
tral har att systemets rekommendationer ska vara ett stöd och inte en enväldig röst.
Denna idé stärktes sedan allteftersom då det blev tydligt att användarna av systemet
litade mycket på sin egen erfarenhet gällande bedömningar av patienter och vid prio-
ritetssättning av ärenden. Flertalet olika representationer skapades utifrån denna grund.
En av dessa representationer som behövde kasseras var en presentation av resultatet
som en prioritetsgrad. Detta då det under förstudien visade sig att det inte var möjligt att
direkt översätta resultatet från de prediktiva modellerna till prioritetsgrader. Av denna
anledning gicks då vidare med representationer som mer fungerade som ett till värde
som användaren kunde väga in i sin bedömning av hur är ett akut ett ärende är. Dessa
representationer skapades i formatet av pilar eller kvantiler, beskrivet i sektion 5.3.8,
och baseras på Situation Awarness-principerna (SA) “Använd automation som ett stöd
i att utföra rutinmässiga uppgifter ”och ”Stöd transparent automation”. Detta genom att
låta de prediktiva beräkningarna, det vill säga automationen, mer fungera som ett stöd i
användarens arbete att bestämma hur akut ett ärende istället för att säga till användaren
hur den bör tänka. Med hjälp av denna presentation var det möjligt att få användaren att
överväga olika tolkningar av resultatet och därmed förhoppningsvis inte lita blint på det
prediktiva resultatet som presenterades för dem. Då det är svårt att påvisa att en repre-
sentation av ett värde är mer effektiv än en annan så valdes just två olika representationer
vilka testades på användarna. Både pil-representationen och kvantil-representationen
presenteras med fem olika utfall vilket går i linje med att användare kan göra snabba-
re val då granulariteten är låg på utfallet, något som är viktigt i arbetet som utförs på
Uppsala Larmcentral.

Eftersom den prediktiva analysen bygger på tidigare data så finns det en risk att under-
laget för att kunna presentera ett pålitligt resultat är undermåligt. Därför implementera-
des en representation av hur pålitligt resultat det prediktiva resultatet är i prototyperna.
Denna implementation följde SA-principerna ”Representation av pålitlighet i samman-
slagen data”, “Ge stöd för verktyg som hanterar osäker data ”och ”Stöd transparent au-
tomation”. Detta pålitlighets-värde valdes att kallas för “Sannolikhet”. Värdet är ämnat
att ge användaren ett verktyg för att hantera osäker data. Hur värdet skulle presenteras
var länge osäkert och det inte finns några självklara val hur pålitlighet ska represente-
ras vilket nämns i princip “Representation av pålitlighet i sammanslagen data”. Därför
valdes inför demotesterna en kombinationen av en stapel och en procentsiffra för att
undersöka om en sådan representation mottogs väl. Genom att förse användaren med
denna sannolikhet avsågs även att minska risken för de misstag som kan ske i anslut-
ning med automation, vilket i detta fall hade varit att sätta fel prioritet på ett ärende
utifrån ett felaktigt prediktivt resultat. Sannolikhetsmåttet presenteras alltid i anslutning
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till det prediktiva resultatet och följer på så sätt SA-principen “Organisera information
runt användarens mål”.

Ett mål med alla nya funktioner som implementerades i prototypen är att behålla en
så låg komplexitet i systemet som möjligt. Detta gjordes genom att eftersträva en kon-
sekvent design och logik genom alla system gällande dessa funktioner. Det predikti-
va värdet presenteras på samma sätt genom hela systemet, sannolikheten presenteras
på samma sätt, knapparna är utformade på samma sätt och samma information går
att nå i alla system, presenterade i prototyperna, där de prediktiva funktionerna finns
tillgängliga. Även antalet steg för att få fram ett prediktivt värde och dess fördjupande
information hölls till ett minimum och kräver inte mer än ett respektive två knapptryck-
ningar. Detta arbete utfördes utifrån SA-principerna ”Försäkra en konsekvent logik i
hela systemet”, “Eftersträva en konsekvent design över hela systemet” och ”Minime-
ra komplexiteten på uppgifter i systemet”, vilka är skapade för att tämja komplexitet i
system.

För att eftersträva både ett transparent system och en transparent automation så addera-
des möjligheten att få en mer fördjupad informationen gällande det prediktiva resulta-
tet. Denna fördjupade information består av de mått som resultatet är uppbyggt av. Då
användarnas arbete alltid sker under tidspress och denna information inte är betydelse-
full för varje situation så gjordes valet att inte direkt presentera denna information utan
istället implementera den som en popup som användaren kan klicka fram då den känner
att den behöver en utökad kunskap gällande det prediktiva resultatet.

5.4.2 Designval för det medicinska beslutstödet

Genom att undersöka hur operatörerna arbetade i beslutsstödet så blev det tydligt att be-
slutstödet används i mindre grad ju mer akut ett ärende är, vilket i förlängningen betyder
att den prediktiva analysen också kommer användas i mindre grad ju mer akut ärendet
är. Med detta i åtanke utformades den prototyp som berör beslutstödet. Därför var de
två SA-principerna “Presentera information viktigt för nivå 2 av SA direkt” och “Fil-
trera information försiktigt” extra betydelsefulla för designen av prototypen. Det ansågs
viktigt att presentera så mycket information som möjligt som kunde hjälpa operatören
i sitt arbete utan att överbelasta hen med information. Då denna funktion förmodligen
kommer användas vid mindre akuta fall så gjordes valet att ha en knapp för att hämta
ett prediktivt resultat, så att informationen bara visas när operatören ber om den. Då
det med detta prediktiva resultat inte avsågs att filtrera bort någon information som kan
finnas betydelsefull av operatören så gjordes flera olika prototyper med olika informa-
tionsbelastning. På så sätt kunde det undersökas vilken nivå av informationsbelastning
operatörerna uppskattade mest.
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Valet gjordes även att inte ge operatören något möjlighet att hämta ett prediktivt resul-
tat då hela frågeformuläret inte var ifyllt. Detta då det prediktiva resultatet inte skulle
vara nog pålitligt vid ett ej ifyllt formulär. För att hjälpa operatören att snabbt få en
övergripande bild av vilka frågor som är besvarade och inte besvarade så adderades run-
da ringar vid varje fråga. Dessa runda ringar följer den så kallade trafikljusfärgskalan,
vilket innebär att en knapp är röd då den inte besvarad och grön då den är det.

5.4.3 Designval för resurshanteraren

Prototyperna för resurshanteraren grundar sig i det behov som upptäcktes under CI-
intervjuerna att dirigenterna måste differentiera mellan ärenden med samma prioritet
för att kunna bestämma vilket ärende som får resurser tillägnad till sig först. De nya
funktionerna adderades därför på ett sådant sätt att det skulle passa dirigenterna i deras
vardagliga arbete. Resultatet från den prediktiva analysen och sannolikheten för denna
lades därför som parametrar i fältet “Ärenden utan tilldelad resurs”. För att behålla en
konsekvent design och logik adderades knappar för att göra det möjligt att hämta ett
prediktivt resultat för ett ärende och få upp en fördjupad information gällande ett speci-
fikt ärende. För att inte begränsa tillgången till annan information och därmed begränsa
användarens globala SA behövdes dessa knappar ta upp lite yta. Beslutet togs därför att
utforma knappar med bara en symbol i, för “mer info”-knappen valdes ett frågetecken
som symbol och för knappen som hämtar ett prediktivt resultat valdes ett stort P som
symbol.

För att ge dirigenten möjligheten att få en snabb överblick implementerades rangord-
ningsfunktionen i prototyperna. Med risk för att denna filtrerande bort för mycket infor-
mation för dirigenten så gjordes tre olika prototyper med olika informationsbelastning.
På så sätt kunde det testas hur stor informationsbelastning som dirigenter var i behov av
i sitt vardagliga arbete.

5.4.4 Designval för ärendehanteraren

Som ännu ett steg i att minimera komplexiteten i systemet och se till att de nya funk-
tionerna har en konsekvent design och logik i hela systemet så adderades de predikti-
va funktionerna även till ärendehanteraren. För att följa logiken i systemet adderades
därför de prediktiva funktionerna till fältet “MBS-sammanfattning”. Presentationen av
det prediktiva resultatet och sannolikheten för detta fick samma design som resten i sy-
stemet för att inte förvirra användaren. Genom att addera de prediktiva funktionerna till
ärendehanteraren kunde antalet olika system användaren behövde gå igenom för att få
en uppfattning om det prediktiva resultatet minimeras, något som kan leda till ökat SA
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hos användaren.

5.4.5 Designval för fördjupningsrutan

En viss skepsis mot det medicinska beslutstödet upptäcktes under de intervjuer som
hölls med operatörerna. Operatörer tyckte att beslutstödet i vissa situationer gav svar
som inte överensstämde med deras bild av situationen. Därför tog beslutet att addera
en fördjupningsruta med mer information gällande det prediktiva resultatet än vad som
adderats till grundvyn. På så sätt skulle användaren kunna undersöka var som låg till
grund till det prediktiva resultatet som presenterades och på så sätt reda ut varför det
uppstått meningsskiljaktigheter. Att addera denna fördjupade information skulle även
ge användaren en större SA. Detta då automationen blir mer transparent, användaren får
mer verktyg att hantera osäkerhet i systemet samt risken att filtrera bort viktig informa-
tion minskar.

Inledningsvis valdes en design där mätarna i fördjupningsrutan symboliserades med
de färger som motsvarade prioriteter i systemet. Eftersom de prediktiva resultaten inte
kan översättas direkt till prioritetsgrader uppstod dock ett problem med att använda
färgsättning i mätarna i fördjupningsrutan. Detta eftersom användningen av samma
färgskala riskerade att förvirra användarna då de redan har en invand association till
varje färg i färgskalan. Således fanns en stor risk att användaren skulle blanda ihop re-
sultaten för rekommenderad prioritet i det befintliga beslutsstödssystemet med resultatet
från den prediktiva analysen. Då de flesta färgskalor som associeras med representation
av risk går från grönt till gult till rött så beslutades det att endast använda gråskala för
presentation av mätarna i fördjupningsrutan.
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Detta projekt har kretsat kring att skapa hypoteser gällande hur prediktiv analys kan
användas i praktiska beslutssammanhang, speciellt med aveseende på hur resultaten ska
visualiseras, där beslutsfattaren befinner sig under tidspress. Detta har gjorts med hjälp
av att en fallstudie har utförts hos Ambulansens Larmcentral i Uppsala med målet att ge
förslag på hur prediktiv analys kan integreras i deras nuvarande arbetssätt. Givet detta
fokus så har arbetet som utförts i detta projekt utgått ifrån de tre följande forsknings-
frågorna:

• Vilka viktiga faktorer påverkar en användares beslutsprocess när beslutet måste
tas under tidspress?

• Hur kan prediktiv analys vara till hjälp i sådana fall?

• Hur visualiserar man på bästa sätt ett prediktivt resultat så att mottagaren, under
tidspress, kan tolka resultatet och använda det i sitt arbete?

Dessa frågor har till stor del besvarats genom metoden Contextual Design (CD), vilken
tillämpades i den utförda fallstudien. Tack vare de intervjuer som hållits med operatörer
och dirigenter på Uppsalas Larmcentral har en uppfattning kunnat skapas gällande vil-
ka faktorer som påverkar deras beslutsprocess. Eftersom deras arbete går ut på att ge
människor i behov av vård den vård de behöver så fort som möjligt, så kommer varje
beslutsprocess med en överhängande tidspress. Därmed var det möjligt att med hjälp av
CI-intervjuerna undersöka vilka faktorer som påverkade användarnas beslutsprocess då
dessa befann sig under tidspress. Med hjälp av dessa intervjuer och de Work Models
som skapades utifrån dem så kunde en detaljerad överblick som täcker alla aspekter av
operatörernas och dirigenternas arbete konstrueras. Denna kartläggning möjliggjorde
fler insikter angående vilka faktorer som är viktiga för de anställdas belutsprocess och
även var i deras arbete prediktiv analys skulle kunna vara till hjälp.

Utifrån kartläggningen så blev det tydligt att den faktor som påverkade användarnas be-
lutsprocess till störst del var deras egen erfarenhet och kunskap, detta i avseende på både
operatörer och dirigenter. Detta blev extra tydligt desto mer akut ett ärende var. Det vill
säga att ju mer tidspress användaren befann sig under, desto mindre användes de tek-
niska hjälpmedel som stod till användarnas förfogande. Till exempel så använde knappt
operatörerna det medicinska beslutstödet vid de mest akuta ärendena. För att inte ändra
operatörernas arbetssätt helt och hållet så skulle detta innebära att en prediktiv analys
inte skulle komma till användning vid väldigt hög tidspress. Vid mindre akuta ärenden,
som även var mer svårdiagnostiserade, upptäcktes istället ett behov av prediktiv analys.
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Då fanns ofta både tiden och behovet att konsultera beslutsstödets rekommendationer,
vilket i sig ger en antydan att det finns utrymme för att integrera en prediktiv analys.

En annan viktig faktor som visat sig under studien för vad som påverkar beslutspro-
cessen under tidspress är möjligheten till kommunikation i den miljö som besluten tas
i. Detta har visats tydligt genom att se hur viktig kommunikationen varit för att kun-
na fatta besluten, och hur viktig en öppen dialog mellan användarna varit för att kunna
komma fram till besluten. Detta har visat att prediktiv analys kan vara till extra stor
hjälp i de fall där möjligheter till kommunikation är mer begränsad, till exempel där
användare är upptagna i andra uppgifter eller i verksamheter där förutsättningarna gör
att en dialog inte kan föras. Prediktiva beräkningar kan då underlätta besluten genom att
bidra med ytterligare beslutsunderlag som annars inhämtas genom en dialog. Detta har
också visat att prediktiva funktioner som gör det möjligt att särskilja och till exempel
rangordna olika beslutsalternativ utifrån tillgängliga parametrar kan vara till stor hjälp i
beslutsprocessen, särskilt när den sker under tidspress.

Hos dirigenterna upptäcktes detta behov av prediktiv analys i de lägen då de behövde
differentiera mellan ärenden med samma prioritet. Detta då larmcentralen inte har obe-
gränsat med resurser vilket ofta gör att en kö av ärenden som väntar på resurs kan
bildas. Om dessa ärenden har samma prioritet behöver dirigenten ytterligare informa-
tion gällande ärendena för att kunna välja vilket ärende som ska få en resurs först, en
process som kan vara tidsödande då den informationen är spridd över system och ibland
inte ens återfinns. Genom att använda de prediktiva modellerna för att differentiera mel-
lan ärenden med samma prioritet kan därför dirigentens arbete underlättas.

Dirigenterna arbetar också i slutskedet av beslutsprocessen för ärendena. Att dessa vi-
sade sig ha större behov av prediktiva analysfunktioner än väntat skulle kunna visa på
att det är just i sådana senare skeden som prediktiv analys är till hjälp för beslut som tas
under tidspress.

För att svara på den sista frågan har teorier behandlats vilka beskriver tekniker för visua-
lisering och uppfattningsförmåga. Även teorier som berör ämnet situationsmedvetenhet,
vilket behandlar arbete som utförs vid speciellt utsatta situationer och hur system kan
designas för användning i sådant arbete, har använts i arbetet. Dessa teorier har tillsam-
mans med den kartläggning som genomförts av Uppsala Larmcentrals arbetsplats legat
till grund för de prototyper som skapats. För att undersöka vilka prototyper som passa-
de användarna bäst utfördes användbarhetstester och jämförelsetester. På så sätt kunde
en uppfattning bildas om huruvida användarna tolkade visualiseringarna och vilka de
föredrog.

Genom att låta de verkliga användarna utvärdera prototyperna så kunde en bekräftelse
ges gällande hur väl den prediktiva analysen visualiserats. Detta då det undersöktes hur
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användarna tolkade de prediktiva resultaten. Det visade sig att användarna inte vill bli
helt utlämnande när det kommer till automationen av den prediktiva analysen. De vill
kunna undersöka vad det prediktiva resultatet baseras på och hur säkert det resultatet
är. Genom att följa användarnas naturliga arbetsflöde i systemet så visade det sig att
användarna inte hade några problem alls att hitta och använda de nya funktionerna.
Det visade sig också att användarna hellre föredrog att få rekommendationer från de
prediktiva beräkningarna i förhållande till deras egna beslutshypoteser snarare än att få
definitiva värden för ett prediktivt resultat. I fallet för denna studie betydde det att den
bästa visualiseringen gjordes med pilar som visade hur tidigare resultat förhöll sig till
resultatet i det aktuella ärendet, vilket alltså har visat sig vara ett fungerande sätt att
visualisera ett prediktivt resultat på.

Överlag var feedbacken från användarna positiv, både utifrån det dem uttryckligen sa
och hur de manövrerade de klickbara prototyperna. Dessa slutsatser betyder dock inte
automatiskt att designen kommer fungera för andra användargrupper än den som den är
specifikt utformad för. Däremot kan slutsatserna ge en antydan om att en bra visualise-
ring kan skapas genom att kombinera insikter hämtade genom metoden för Contextual
Design med teorier gällande visualisering, uppfattningsförmåga och situationsmedve-
tenhet, en insikt som förhoppningsvis kan komma till användning gällande framtida
projekt gällande visualisering av prediktiva resultat.
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Först och främst är det viktigt att poängtera att detta projekt utgörs av en fallstudie, vil-
ken är utförd hos en specifik verksamhet. Det finns därför inga garantier att de upptäckter
som gjorts och de slutsatser som dragits i detta projekt kan appliceras på andra verk-
samheter än Uppsalas Larmcentral. Att återskapa detta projekt i en annan miljö hade
förmodligen lett till andra upptäckter och slutsatser än de som redogjorts i denna av-
handling. De upptäckter som gjorts i detta projekt kan däremot fungera som välgrundade
hypoteser för hur man kan gå tillväga för att integrera en prediktiv analys på en arbets-
plats eller i en beslutsprocess, eller hur man kan visualisera ett prediktivt resultat för
mottagare som agerar under någon form av tidspress. Förhoppningsvis kan dessa hypo-
teser fungera som en form av underlag för andra verksamheter som har för avsikt att
undersöka huruvida de borde implementera prediktiv analys eller inte, samt på vilket
sätt det skulle kunna göras. Med detta sagt följer här en diskussion gällande de resultat
detta projekt har lett till och vilka faktorer som har påverkat under vägen.

Inledningsvis så var planen att följa den iterativa evalueringsprocess som är en del av de
metoder vilka går under Rapid Contextual Design (RCD). Det blev senare uppenbart att
denna process var en väldigt tidskrävande form av testning, något som inte skulle hin-
nas med inom de tidsramar uppsatta för projektet. För att ändå inkludera en evaluering
i projektet så modifierades och bantades RCD-evalueringsprocessen för att passa pro-
jektets tidsramar. Detta ledde till att endast en evaluering av prototyperna hölls. Om tid
hade getts hade prototyperna kunnat testas flera gånger iterativt. Detta hade kunnat leda
till en design som säkrat att den passade användarna ännu mer då det hade varit möjligt
att inkorporera deras återkoppling för att sedan testa designen igen och se huruvida det
löste problem som upptäckts. Prototyperna hade även kunnat testas i en miljö som mer
liknande användarnas verkliga arbetsförhållande. På så sätt hade det gått att undersöka
hur designvalen faktiskt fungerar under tidspressade situationer.

Metoden för Contextual Design (CD) har varit avgörande för projektet då det kommer
till insamlandet av informationen och skapandet av prototyper. Detta då CD-metoden
ger de som är i en skapandeposition verktygen att realisera användares behov utan att
kräva någon tidigare kunskap gällande vilka de är eller vilket arbete de utför. CD-
metoden gjorde det också tydligt hur prototyper kunde realiseras från den data som
samlats in. Trots dessa tydliga riktlinjer så är det inte uppenbart vad i den insamlade
datan som är viktigt och vad som är trivialt, utan det är en bedömning som designteamet
måste göra. Den data som anses viktig ska sedan visualiseras i diverse modeller och dia-
gram utifrån bästa förmåga. Då CD-metoden är en process som är uppbyggd i flera steg,
vilka alla är beroende av tidigare steg, så betyder det att dessa modeller och diagram lig-
ger till grund för den slutgiltiga designen. Misstolkningar i den insamlande datan eller
i metoderna och diagrammen kan därför följa med hela vägen till den slutgiltiga desig-
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nen. Det kan därför vara väldigt viktigt med tidigare erfarenhet av CD-metoden då det
kan innebära en större vetskap om vad som bör hållas utkik efter i processen för att inte
komma alltför långt ifrån användarnas behov. Då denna erfarenhet saknades i projektets
designteam så finns en risk att viktig information missats eller feltolkats vilket påverkat
den slutgiltiga designen.

Det slutgiltiga resultatet hade också blivit annorlunda om fler personer hade involve-
rats i processen. Det finns flertalet moment i CD-metoden där det rekommenderas att ha
möte inom designteamet för att bolla idéer. Detta projekt hade inget designteam att tillgå
utan bestod enbart av två personer vilket kan ha lett till att projektet gick miste om ett
utomstående perspektiv då projektets båda personer var involverade i alla moment. Pro-
jektet kunde också ha involverat projektets intressenter mer för att få nya infallsvinklar
och designidéer. Att bjuda intressenter då projektets vision skapades hade kunnat gene-
rera mer idéer och nya perspektiv. Det är därför viktigt att komma ihåg att information
som samlats in genom CD-metoden har varit avgörande för det slutgiltiga resultatet men
att det slutgitliga resultatet är väldigt beroende av vem som tolkar informationen.

När det kommer till prototyperna finns det vissa aspekter som skulle behöva utvecklas
vidare. Utifrån testningen av prototypen blev det tydligt att ordval har en stor inverkan
på användaren, detta då användarna missuppfattade vad ett värde stod för då det hade
titeln “Sannolikhet” men förstod det när samma värde istället kallades “Säkerhet”. I
en arbetsmiljö där beslut kretsar kring en människas liv så bör dessa missuppfattningar
hållas till ett absolut minimum. Mer arbete skulle därför behövas för att se till så att inga
missuppfattningar uppstår i användandet av de prediktiva funktionerna.

En annan viktig aspekt med designvalen är också att de hela tiden har gjorts efter en
utgångspunkt i att försöka hitta en optimal visualisering. Detta är dock inte nödvändigtvis
ett måste eftersom det potentiellt skulle kunna gå att göra det möjligt för användarna av
systemen att göra individuella designval. På så sätt skulle till exempel varje användare
kunna ha sin skräddarsydda designprofil och ges möjlighet att välja bland ett urval av
designer. Detta skulle dock kunna ge problem vid till exempel kommunikation mellan
användare eller vid utbildning av nya anställda, eftersom det då inte skulle finnas någon
gemensam utformning för systemets utseende.

Vad gäller framtiden för implementeringen av de prediktiva modellerna är en viktig
aspekt att tänka på skalbarheten av projektet. Eftersom funktionerna för prediktiv analys
är tänkt att kunna implementeras i större verksamheter framöver så hade det varit intres-
sant att undersöka hur resultaten står sig i sådana. Det hade då kunnat vara intressant att
undersöka huruvida beslutsprocessen samt behovet, användningen och visualiseringen
av prediktiva funktioner förändras i verksamheter som är betydligt större än den vid
Uppsala Larmcentral.
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7 Diskussion och framtida arbete

I denna studie har alla hypoteser för användning av prediktiv analys som presenterats
varit nya för användarna. En viktig aspekt att tänka på är hur resultaten skulle kunna
påverkas i längden när användarna blir mer vana med systemet och dess design. Allt
eftersom att användarna blir mer vana så skulle det kunna tänkas att en mer automatise-
rad hållning till funktionerna uppstår. Hur detta skulle påverka resultatet i denna studie
är inte undersökt. Det skulle därför kunna vara intressant att undersöka hur hypoteser-
na för användningen av prediktiv analys påverkas ifall de implementeras i arbetet och
sedan får användas under en längre tid. Till exempel skulle det kunna vara intressant
att undersöka hur de sätt att visualisera prediktiv analys på som denna studie föreslår,
fungerar i längden. Det skulle då till exempel kunna undersökas vilka eventuellt nya
aspekter för hypoteserna kring visualisering som uppkommer ifall användarna blir vana
med designen. Detta eftersom användarna i en introducerande fas är tvungna att tänka
efter vad de nya funktionerna betyder, men i längden skulle kunna gå på mer rutin, vilket
skulle kunna avslöja brister med designen.

En fara med de prediktiva analysfunktionerna skulle också kunna vara att användarna
förlitar sig alltmer på dessa i beslutssituationen och därmed i längden blir sämre på
att själv analysera informationen i ärendena. Även denna aspekt skulle kunna vara in-
tressant att undersöka för att veta hur hypoteserna för användning av prediktiv analys
påverkas över tid när användarna blir mer vana med funktionerna.
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Ariely, D. och Zakay, D. 2001. A timely account of the role of duration in decision
making. Acta Psycholigica (108): 187 – 207.

Beyer, H. och Holzblatt, K. 1998. Contextual Design: Defining Customer-Centered
Systems. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Beyer, H. och Holtzblatt, K. 2013. Innovation and intellectual property rights. I Soe-
gaard, M. och Eds, R. F. Dam (red). The Encyclopedia of Human-Computer Interaction.
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16)

Jones, D. G. och Endsley, M.R. 1996. Sources of situation awarness errors in aviation.
Aviation, Space and Environmental Medicine, 67(6): 507-512.

Kahneman, D., Slovic, P. och Tversky, A. 1982. Judgement under uncertainty: Heu-
ristics and biases. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

Khalid, Balar och Abdelwahab, Naji. 2016. Big Data and Predictive Analytics: Appli-
cation in Public Health Field. Department of Computer Science Hassan II. Casablanca:
University-FMPC.

Kohlhammer, J., Keim, D., Pohl, M., Santucci, G. och Andrienko, G. 2011. Solving
Problems with Visual Analytics. Procedia Computer Science. https://www.vismaster.eu/
wp-content/uploads/2010/11/VisMaster-book-lowres.pdf(Hämtad 2019-05-07)
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A Appendix: Manus för prototypintervjuer

Att komma ihåg: Ta med 10 utskrivna Wire Frames i färg

Introducera förutsättningar och i vilket steg i processen ärendet befinner sig i för den
aktuella vyn. Visa eventuellt MBS Ej ifylld som grund för att förstå när PA-resultat är
tillgängligt (gäller både operatör och dirigent).

Demo Operatör:

Demoklickande

Visa operatör Wire Frame med ifyllt ärende, be operatör utföra följande uppgifter:

- Klicka fram den prediktiva analysen

- Öppna fördjupad information

- Räkna om ärendet i fördjupningsrutan (förklara syfte, dvs att kan ske om variablerna
ändras till vänster i MBS)

Pappersprototyper

- Visa MBS Compare 1. Be operatör tolka resultat.

- Visa popup 1. Be operatör ta fram vilken variabel som betytt mest för resultatet, hur
sannolikt resultatet är samt om värdet är högt eller lågt generellt. Be operatör tolka
informationen i rutan i övrigt (Variabelviktighet, konfidensintervall, snittpatient, sanno-
likhet).

- Visa popup2. Diskutera och jämför med popup 1.

- Visa MBS Compare 1,2,3+popup 1. Förklara skillnaden. Diskutera vilken information
som föredras.

- Visa MBS Quantile 1. Diskutera och jämför med MBS Compare 1.

Demo Dirigent:

Demoklickande

Visa dirigent Wire Frame med ärenden utan tilldelade resurser, be dirigent utföra följande
uppgifter:

- Klicka fram en prediktion för ett ärende.
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- Klicka fram fördjupad information om det ärendet.

- Stäng fördjupningsrutan, predicera alla ärenden.

- Rangordna ärendena.

Pappersprototyper

- Visa Resurs Compare 1. Be dirigent bestämma vilket av ärendena som hen först skulle
ge resurs utifrån informationen. Förklara sedan informationen (pilarnas betydelse samt
rangordningen).

- Visa popup 1. Be dirigent ta fram vilken variabel som betytt mest för resultatet, hur
sannolikt resultatet är samt om värdet är högt eller lågt generellt. Be dirigent tolka in-
formationen i rutan i övrigt (Variabelviktighet, konfidensintervall, snittpatient, sanno-
likhet).

- Visa popup2. Diskutera och jämför med popup 1.

- Visa Resurs Compare 1,2+Rang+popup1. Förklara skillnaden. Diskutera vilken infor-
mation som föredras.

- Visa Resurs Quantile 1. Diskutera och jämför med Resurs Compare 1.
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B Appendix: Affinity Notes

Affinity Notes A1

1. Man måste vara utbildad sjuksköterska och ha minst 3 års relevant arbetslivserfaren-
het för att få jobba som operatör hos Uppsala Ambulans.

2. Operatörerna har många system att hålla kolla på.

3. Operatör har en maktställning gentemot inringare *

4. Operatören kommunicerar med dirigenten, patienterna, ambulanspersonal, kollegor,
MNL, sjukvårdsinrättningar.

5. Q: I hur många ärenden kan man faktiskt dra nytta av den prediktiva modellen?

6. Enligt A1 främst fall som som inte är dom mest akuta,, dvs 2A och neråt. Vid dom
mest akuta har man inte tid att fylla i MBSen och operatören litar mer på sin egen
förmåga än på beslutstödet. 7. Q: Finns det något objektivt sätt att bestämma vem som
ska få resurs först?

8. DI: Rangordna ärenden som väntar på resurs efter en prediktiv score. 9. Operatörens
arbete påverkas av dirigentens humör.

10. Operatörers prioritetsbedömning ska inte påverkas av ambulansutbudet.

11. Prio kan ändras för att operatör tycker synd om ambulansförare och inte vill att dom
ska jobba över.

12. Hur operatör bedömer prio kan påverkas av utbudet av lediga ambulanser. 13. Di-
alog förs mellan operatör och ambulansförare om vilket ärende som ska prioriteras om
ärenden har samma prioritetsgrad.

14. Finns resurser utanför ambulans att hämta, t.ex MNT eller helikopter. 15. Operatören
sitter på mycket kunskap som väger in i bedömningen - så kallad tyst kunskap.

16. Operatörer har inte tillgång till journaler. Kan inte se vilken medicin patient går på.
17. Högre prio trumfar lägre prio vid resursdispostion.

18. “Absolut viktigaste av allt det måste gå fort. Om det står och tuggar så kommer man
bara strunta i det.” - Citat A1. (Angående systemfunktion, t.ex prediktiv analysfunktion)

19. Finns interna anteckningar(ärendehantering) och anteckningar som går ut till ambu-
lansen (i MSB). *
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20. “När man är osäker och vill ha en second opinion ska då operatören kunna utnyttja
den prediktiva analysen” - Citat A1.

21. Operatörer ska främst svara på samtal i sitt län men även i sörmlands län västmalands
län (Vid möjlighet och vid låg tillgänglighet i dessa andra län)

22. Mål att svara på ett samtal inom fyra sekunder.

23. Dirigent har ansvar för beredskap i länet. 24. Alla patientsamtal kommer från SOS
alarm som identifierar var samtalet kommer ifrån och från vilket nummer.

25. Ha koll på tre skärmar.

26. Systemet rekommenderar alltid närmaste ambulans. Dirigenten har sin egen turord-
ning på papper. *

27. Dirigenten stänger normalt alla ärenden som varit ambulansärenden.

28. Samtal mellan operatör och dirigent sker om ambulansdisposition. *

29.Tidspress är alltid en faktor under larmsamtal för operatörer.

30. Kartsystemet är långsamt/laggigt. Speciellt vid in och utzoomning.

31. Kartans fordon har ringar runt sig med statusfärger.

32. Kartan synkroniserar automatiskt adressen från adressfältet i ärendesystemet som
en ärendesymbol.

33. Viktigt för operatören att få in personnummer - för journal och uppföljning.

34. Det kan vara svårt att för operatör att ta reda på personnummer pga till exempel
språkförbistringar eller stressade inringare.

35. Q: Går det kopiera bokföringsadress till adressfältet eller måste man skriva det ma-
nuellt? Svar: Nej

36. De viktigaste frågorna som styr prio mest kommer högst upp i MSB.

37. Vissa frågor i MSB kan ändra sökorsak, det öppnas då en ny flik.

38. “Tycker vissa svar på ABCDE-frågor leder till att systemet föreslår felaktiga sökorsaker”
- Citat A1.

39. Färger i MSB på frågor och flikar symboliserar vilken prioritetsändring som kommer
ske.
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40. Dirigenten ska inte ta några larmsamtal.

41. I resurshanteringsystemet ser man vilka ärenden som har resurs, vilka som väntar
på resurs och vilka beställningar av resurs som väntar.*

42. DI: Dirigenten kan också ha nytta av den prediktiva analysen.

43. Alla samtal loggas och spelas in.

44. Q: Vilken information får ambulansen ta del av från MSB?

45. Får ta del av samma information som operatör fyller i, viktigt att trycka på uppdatera
däremot om man fyller i någon info i efterhand annars ser inte förarna det.

46. Uträkningarna i prediktiva modellerna är beroende av hur noga operatörer doku-
menterar varje ärende.

47. Resultatet från den prediktiva modellen är beroende av hur mycket information ope-
ratören lyckas samla in gällande patienten.

48. Finns frustration hos arbetare för att det finns några sjuktransporter som ej är ambu-
lans inom länet .

49. A1 klickar ofta i frågor i efterhand, bortsett från dom mest akuta frågorna.

50. I MSB kan operatören be dirigenten om medlyssning. *

51. Dirigentsamtal besvaras ibland av operatörer om dirigenten är upptagen och ope-
ratören har tid över.

52. Ambulansförare kan ringa till operatören och vice versa över RAKEL.

53. Patienter förväntar sig alltid att dom ska få en ambulans.

54. Operatörens uppgift är att bedöma vilken prioritet som krävs utifrån patientens till-
stånd.

55. Operatören och dirigenten strävar efter resursoptimering bland ambulanserna. *

56. DI: Visa de prediktiva analyserna som en hastighetsmätare.

57. Operatören tar många beslut gällande prio bedömning utifrån egna kunskaper och
erfarenheter. *

58.Om en patient som behöver en ambulans inte kan få det på grund av hög beläggningsgrad
så krävs det ibland att operatören följer upp ärendet och återkommer till patienten.
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59. Vissa frågor i MSB ger ingen prioritetsförändring utan kan istället ge förslag till
operatör att dom bör överväga en annan prioritetsgrad.

60. DI: Prioscore i fältet “Ej tilldelad resurs?” *

61. Operatörerna har ej efterfrågat prediktiv analys, detta är något som kommit som
förslag av Douglas Spangler att forska om. Det medicinska beslutsstödet är byggt för
att kunna ge stöd till operatörer utan medicinsk utbildning.

Affinity Notes A2

1. “Använder beslutsstödet främst vid fall som inte är akuta, dvs 2A och neråt, vid dom
mest akuta fallen har man inte tid att fylla i MBSen utan litar mer på sin egen erfarenhet
och kunskap” - Citat A2.

2. Vanligtvis jobbar endast en dirigent.

3. På nätterna jobbar ingen dirigent utan operatörerna dirigerar själva.

4. Bakgrundsfärgen på ärenden i “ärenden med tilldelad resurs” har alltid den prio som
operatören satte. Om ambulansförare ändrar så syns det i statusrutan.

5. “Ibland laggar adressen, då kan jag inte registrera om jag får mer info från patienten
utan måste vänta till adressen laddat klart” - Citat A2.

6. Anteckningsblock används ibland när man måste komma ihåg något, tex vid hög
samtalsfrekvensen eller om datorn strular.

7. “Mycket hoppande mellan flikar vilket gör utlarmningsprocessen långsammare vid
akuta fall” - Citat A2.

8. DI: Göra det möjligt att fylla i MBS anteckningsrutan som finns under fliken ärendehantering.

9. Det går att larma ut en ambulans och fylla i MBS efteråt.

10. För att uppdatera ett ärende så ambulansen ser uppdatering så måste man klicka på
knappen uppdatera som finns under fliken ärendehantering.

11. DI: Ha en uppdateringsknapp under fliken MBS också.

12. I radiokön får man statusuppdateringar och radioanrop från ambulansen. Dirigentens
ansvar att hålla koll på radiokön.

13. Uppdateringar från ambulansen i radiokön kommer längst ner i listan vilket gör att
dirigenten ibland missar dom pga kommer utanför rutan.
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14. Genom att dirigenten medlyssnar på ärenden med prioritet 1 så får dessa ärenden i
princip alltid en resurs tilldelad omedelbart.

15. Vissa inringare förväntar sig att operatören ska veta var dom befinner sig utan att
dom nämnt adressen.

16. Det händer att operatören använder kartan för att hitta en adress.Tex som en inringare
säger att dom är på ica östhammar, dvs har ingen adress en men plats.

17. Det händer att operatörer i samma rum ringer varandra över systemet för att inte
störa andra i rummet.

18. Svårt att applicera MBS på psykiskt sjuka patienter, då går operatören nästan alltid
på egen erfarenhet.

19. Det går inte att flagga ett ärendet i systemet så att det står ut från andra ärenden med
samma prioritet.

20. Då flera ärenden har samma prioritet så tilldelas resurser först till det ärende som
legat längst i systemet.

21. Muntliga överenskommelser förekommer mellan operatör och dirigent gällande vil-
ket ärende som ska prioriteras först.

22. “De ärenden som inte är akuta är svårast att diagnostisera”

23. Man får inte högre prio pga smärta utan pga i vilken fara man är i.

24. Polis och brandkår kan lyssna med i samtal.

25. Konflikter kan uppstå i samtalet om polis medlyssnar och inringare är kritisk mot
polisen.

26. Man kan få in samtal från fel region om uppringarens telefon kopplar upp sig till fel
mast.

27. Operatören fyller ofta i journaler efteråt och inte medan samtalet pågår.

28. Det går att bestämma prio direkt under fliken ärendehanterare och larma ut ambu-
lansen.

29. Polisen kan tvångsomhänderta patienter, det kan inte ambulansen.

30. Mycket av operatörens subjektiva bedömning baseras på operatörens fördomar och
tidigare erfarenheter.
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Affinity Notes A3

1. Olika flikar beroende på ärende i MBS: patientärende, händelse eller beställt upp-
drag*.

2. Ett ärende får alltid en status i “ärenden utan tilldelad resurs” även om operatören inte
satt någon prioritetsgrad på ärendet.

3. Douglas Spangler kommer förbi och funderar om det som standard borde vara grått
(dvs igen prio vald) innan operatören valt prioritet, men A3 tycker att det är viktigt att
dirigent så snabbt som möjligt kan se så mycket som möjligt om ärendet även om prion
kommer att ändras av operatör.

4. Fliken Radiokö ger en uppdatering varje gång ambulansen uppdaterar något, även
samtal från Ambulansen på plats kommer där.

5. Q: Är det bara uppdateringar från ambulansens system som kommer upp i Radiokön
eller vad mer? Hur signaleras samtalen från ambulanserna etc?

6. I listan över tillgängliga operatörer i resursrutan går det att både ringa och skicka
meddelanden till andra operatörer. Kan vara viktigt när måste meddela andra operatörer
men inte kan släppa samtala (t.ex guidea HLR men samtidigt dirigera/skicka ut resurs)*.

7. Använder annat SMS-system t.ex. för att meddela helikoptern i luften.

8. Ringer vakten via com-radio på Akademiska för att meddela att helikopter är utskic-
kad och eventuellt kommer landa, för att de ska “öppna taket”.

9. Helikopter ringer och meddelar om beslut för transport i helikopter eller inte (t.ex
vägtransport istället).

10. Helikopter har med sig en läkare och en sjuksköterska, kan därför göra mer medi-
cinska bedömningar än ambulans (som saknar läkare).*

11. Ibland irritation hos operatör gällande kommunikationen med SOS Alarm, t.ex. I tre-
partssamtal vid olycka att SOS-operatören frågar medicinska bedömningsfrågor istället
för att lämna det till Sjuksköterska-operatör. Även vid överlämnande av nummer från
polis till ambulansoperatör om vem som ska upprepa siffror etc.

12. Måste fliken “händelse” i MBS egentligen vara ett beslutsstöd? Douglas kommentar
om att alla dessa leder till hög prioritet.

13. Q: Vart skickas meddelanden till t.ex. Helikoptern i systemet (som inte kunde gå
som vanliga SMS).
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14. Q: Vart sätts timern?

15. Svårt att identifiera var inringare befinner sig vid olycka. Får beskriva utifrån vägar
och dialog mellan SOS alarm-operatör, dirigent och Sjuksköterska-operatör. SOS Alarm
kan testa skicka ut SMS med länk att öppna för att få koordinaterna men fungerar inte
alltid enligt A3.

16. Q: Skapas ett ärende automatiskt när man svarar på larmsamtal?

Affinity Notes A4

1. A4 var negativt inställd till vissa nya funktioner.

2. Dirigenten är spindeln i nätet rent logistiskt. *

3. En prio 2A ska helst ha fått en resurs inom 30 min. Kan ta längre tid om det är ett
beredskapstyrt läge. (dvs att man inte har några bilar att skicka på prio 2).

4. DI: Dirigenter kan också ha användning för prediktiv analys när det kommer till att
ärende med prio 2.*

5. “En dialog om hur man ska fördela resurserna vid samma prioritet fungerar i ett
mindre län som detta men skulle inte fungera i ett större län med betydligt fler ärenden
samtidigt” - Citat A4.

6. Större län med fler ärenden verkar kunna ha ännu större användning av beslutsstöd
och prediktiv analys eftersom fler beslut om vilka ärenden med samma prioritet som ska
få resurser först måste tas.

7. Ibland faller ärenden med prio 2 eller mindre mellan stolarna pga dirigenten har
mycket att göra.

8. IVPA systemet(I väntan på ambulans) ger räddningstjänsten möjlighet att hjälpa till
vid akuta ambulansärenden, används nästan alltid i kranskommuner.

9. IVPA kan vara mycket snabbare än ambulansen då de finns stationerade på fler
områden runt om i uppsala län.*

10. “Man får inte kategorisera men man har några kändisar” - Citat A4. (Angående att
det finns profiler/personlighetstyper som återkommer).

11. Prioriteten kan styras utifrån förutfattade meningar om inringare.

12. Dirigenten har en något förändrad layout i systemet jämfört med operatören, mer
fokus på resurser.
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13. Dirigenten har möjlighet att ändra i ärenden efter att operatören är klar med dom.

14. Dirigenten bevakar ambulansens uppdateringar för att se så om dom tagit emot
ärendet, om de kommit fram till olycksplatsen, om de är klara med ärendet osv.

15. Kommunikation mellan ambulansen och dirigent kan röra andra saker än ärendet,
tex om bilen gått sönder, bil måste bytas, rutter som diskuteras.

16. Det finns kameror i ambulanserna som operatör och dirigent kan se.

17. Dirigent samordnar ambulanssjukvården med tex räddningstjänst och polis vid större
händelser vid större olyckor.

18. Dirigenten har som uppgift att hantera och upprätta kommunikationskanaler för
samordning av utryckningsfordon.

19. Dirigenten använder en fysiskt lista för ambulansturordningen, går inte efter det
digitala systemet då det alltid enbart föreslår den ambulans som är närmaste ärendet.

20. “Försökt använt turordningen digitalt i systemet men har inte gått att få till, bland
annat eftersom ambulanserna inte alltid loggar att ärendet är klart vid rätt tidpunkt”. -
Citat A4 angående att analog papperslista används.

21. Dirigenten använder ibland ett block för att skriva upp ärenderuppgifter.

22. Det finns en konstant dialog mellan operatör och dirigent, bland annat så diskuteras
ambulansdisposition och vilka ärenden av samma prio som ska få resurser först.

23. DI: Ta hjälp av den preditkiva analysen för att rangordna ärende med samma priori-
tetsgrad..

24. Man skapar och öppnar ärenden under telefonfliken.*

25. En dirigent ska alltid se till så att beredskap finns i Tierp, Enköping och Östhammar.

26. Om ambulanser inte meddelar när dom är klara med sitt ärende så kan det blir fel i
turordningen.

27. Dirigenten kommunicerar om att låna ambulanser från andra län när beredskapen är
låg och en olycka sker nära länsgränsen. Länen måste hjälpa varandra om lediga resurser
finns.

28. Dirigenten jobbar alltid efter kartan för att se vilken ambulans som är närmast olyc-
kan.

29. Systemet visar hur lång körtid varje ambulans har till ärendets adress (ETA).
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30. Dirigenten kan ge ett förlarm till ambulansförare om hen vet att det är akut men inte
har en adress, då kan förarna sätta sig i bilen och invänta adress.

31. Dirigent bestämmer om ärendet ska läggas i beställt uppdrag eller i ärenden utan
resurs.

32. “Det som är jobbigast med arbetet är att man inte har några raster” - Citat A4.

33. Kartan hittar ibland inte adressen, då används Eniros kartor (Dirigent har extra skärm
för detta).

Affinity Notes A5

1. “Gäller att tänka ekonomiskt med bilarna” - Citat D2.

2. Dirigent ringer till avdelning med patient som ska ha schemalagd transport med am-
bulans en timme senare för att kolla om denne kan åka redan nu när de hade lediga
ambulanser.

3. “Ringde för att jag vet att det blir hetsigare senare” - Citat D2. (Angående förslag
från dirigent att tidigarelägga schemalagd transport med ambulans).

4. D2 tycker att det är onödigt med transporter via ambulans till sjukinrättningar som
används för eftervård av opererade patienter.

5. I Uppsala län finns det inga transportambulanser, endast akutambulanser.

6. Utlarmning av ambulans av dirigent kan ske på 3 ställen i systemet; genom “rekom-
menderad resurs” i ärendehanteringsfliken, via resurslistan i “Region Uppsala”-filken
eller genom att högerklicka på resurs från kartan och välja “Larma ut”.

7. Det händer att systemet visar fel ETA till ärendet på rekommenderade resurser.

8. Ärenden med prioritetsgrad 3 ska inte köras mellan 11-13 då man vill ge ambu-
lansförare tid att äta lunch.

9. Patient/inringare kan vara okontaktbar när dirigent/operatör ringer upp dom.

10. Ambulans ringer in om ärende där patient endast ville ha ambulans för att komma
fortare in på akuten.

11.Dirigent kan koppla ambulans till beställning av sjukresa med prioritet när de ska
beställa detta istället för transport i deras ambulans.

12. Dirigent får ofta samtal med frågor från ambulanserna angående om de ska lämna
en speciell plats eller stanna kvar.
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13. Ambulansen har vid vissa tillfällen fått direktiv från polisen att de ska kontakta dem
innan de åker på uppdrag i Gottsunda eftersom det varit bråk, hotbilder mot polisen etc.

14. Dirigents ansvar att se till så att ambulansen hittar fram till olycksplatsen.

15. Irritation kan uppstå hos dirigenten när beläggningsgraden är hög.

16. D2 väljer ibland vilket ärende med samma prioritet som först ska få resurs utifrån
vilka symptom som kan ha högst mortalitetsrisk, vid val mellan två prioritet 2-ärenden
kan till exempel en patient med problem runt bröstet få hjälp före en patient med pro-
blem runt benen.

17. D2 tycker att en utökad rangordning av ärenden med samma prioritet hade varit
hjälpsamt för att underlätt val av i vilken ordning ärenden ska få resurser.

18. De beräkningar dirigenten gör gällande hur man bäst ska lösa beredskapen i länet
sker nästan utestlutande i dirigentens huvud och finns inte stöd för i systemet.

19. “Ordnar du ett problem så löser jag det” -Citat D2. (Dirigenten till operatören
gällande ett diffust ärende).
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C Appendix: Affinity Diagram

Här under visas alla Post It-lappar för Affinity Diagram och hur dessa grupperats. In-
ledningsvis följer en förklaring av hur man avläser diagrammet:

• Alla punkter som börjar med svart punkt motsvarar gröna post-it lappar.

– Alla punkter som börjar med streck motsvarar gula post-it lappar.

⇤ Alla punkter som börjar med asterisk motsvarar blåa post-it lappar

• Arbetssätt

– 18. Kartan används främst för att se var en resurser är i relation till ärendet.

⇤ 36. Jag som dirigent är beroende av kartan för att disponera rätt resurser
till rätt platser

⇤ 26. Jag som operatör använder kartan för att identifiera platsen för ärendet
samt var resurser befinner sig.

⇤ DI: Visa en prediktiv score i kartan.

– 17. När jag tycker systemet är otillräckligt använder jag istället fysiska arte-
fakter.

⇤ 13. Jag använder en fysisk turordningslista då den digitala lösningen
inte fungerar.

⇤ 44. Jag använder fysiska artefakter för att komma ihåg ärendeuppgifter
⇤ DI: Digitalisera funktioner som idag används fysiskt.

– 22. Funktioner i systemet som är långsamma eller som användaren saknar
tillit till används inte.

⇤ 22. Mitt arbete försvåras av att kartan renderar långsamt och/eller inte
är uppdaterad.

⇤ 56. Jag litar inte alltid på de funktioner för estimerad tid som finns.
⇤ 45. Om det tar lång tid för en systemfunktion att ladda så kommer jag

inte använda den.
⇤ 57. Vi har en blandad inställning till nya funktioner i systemet.
⇤ DI: Den prediktiva analysen måste rendera snabbt för att den ska användas.
⇤ DI: Ha transparens gentemot användaren för att skapa tillit.

– 23. Då användaren jobbar i flera olika system så vill hen behöva hoppa så
lite som möjligt mellan dessa.
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⇤ 40. Jag vill kunna hantera MBS-information i ärendehanteraren.
⇤ 19. Jag kan ibland bli stressad över antalet system.

– 5. Dirigenten har ett resursfokuserat arbetssätt i hela systemet och arbetar i
huvudsak med resursdisponering.

⇤ 2. Jag som dirigent ser till så att ambulanserna befinner sig på rätt plats
vid rätt tidpunkt.

⇤ 48. Jag som dirigent ansvarar för tillgängligheten av resurser och ser
därför till att tänka ekonomiskt med resurserna.

⇤ 46. Jag som dirigent styr all hantering av resurser och hanterar vilka
resurser som vilket ärende ska få.

⇤ DI: Visa konstant vilka ärenden som behöver resurser mest.
⇤ DI: Utökat fokus på resursoptimering utöver priobestämmning

– 24. Operatörens arbete påverkar många senare led och registreras samt följs
upp

⇤ 55. Det arbete jag gör loggas och kan följas upp.
⇤ 9. Mitt arbete är viktigt för ett senare skede.
⇤ DI: Ge mer återkoppling på hur väldokumenterad ett ärende är för att

uppmuntra dokumentation
⇤ DI: Viktigt att den prediktiva analysen är attraktiv visualiserad för ope-

ratören.

– DI: Prediktiv analys för beräkning av resurser i förhållande till placering
(Placering som en faktor?).

• Ärendehantering och MBS

– 20. Operatören bestämmer med sin priosättning av ett ärende vilken resurs
dirigent ska allokera till det.

⇤ 15. Operatör hanterar prioritet av ärenden och Dirigent arbetar sedan
med dessa ärenden utan att ändra prioriteten

⇤ 1. Jag som dirigent hanterar ärendena efter att prioritet satts av operatör.
⇤ DI: Operatör kan behöva genomgående översikt av prediktiv analys me-

dan dirigent bara behöver lättare översikt.

– 19. Systemet är byggt för att främja en effektiv hantering av ärenden och ge
en klar överblick över deras status.

⇤ 27. Jag kan när som helst uppdatera ett ärende.
⇤ 39. Jag kan från att någon skapar ett ärende tills det avslutas följa det i

systemet.
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⇤ 18. Det finns en genomgående färgkodning i systemen så man snabbt
ska kunna se vilken prioritet ett ärende har.

⇤ 62. Ett ärende får direkt en prioritet så fort jag skapar det vilket kan vara
viktigt för de som följer mitt ärende.

⇤ 29. Systemet är utformat så att vi snabbt ska kunna tilldela resurser till
akuta ärenden.

⇤ DI: Låt prediktivt analysresultat följa med ärendet och vara synligt kon-
stant.

– 15. Operatörer litar mer på sin egen erfarenhet än MBS:en rekommendatio-
ner men använder den som ett stöd.
⇤ 59. Jag använder det medicinska beslutsstödet som ett kompletterande

stöd snarare än som en “sanning”.
⇤ 28. Jag tycker att det MBS:en inte alltid ger bra rekommendationer
⇤ DI: Visa hur trolig den prio operatör satt är baserat på prediktiv analys.

– 14. MBS:ens ifyllnad beror på hur mycket tid operatören har.
⇤ 42. Hur mycket jag dokumenterar beror på min inställning och min

stressnivå
⇤ 11. Hur mycket jag använder beslutsstödsystemet beror på hur akut

ärendet är.
⇤ DI: Ta hänsyn till att MBS:en används främst vid mindre stressiga situ-

ationer.
⇤ DI: Fokusera designen på att hantera mindre akuta ärenden.

– 16. MBS:en är byggd för operatörer med mindre erfarenhet vilket gör att
vissa funktioner är överflödiga och ibland i vägen.
⇤ 23. Jag blir ibland störd i mitt arbete på grund av det MBS:ens fliksy-

stem
⇤ 43. MBS är byggd för operatörer utan medicinsk utbildning vilket gör

att jag inte behöver vissa funktioner.
⇤ 32. Vid större olyckor föreslår beslutstödet högsta prioritet.
⇤ DI: Slå ihop vissa systemfunktioner för att kunna hålla sig i färre sy-

stem.
⇤ DI: Ta bort/flytta överflödiga funktioner för att göra utrymme för pre-

diktiv analys.

• Prio och prediktiv analys

– 11. När ärenden har samma prioritet så krävs en utökad dialog mellan ope-
ratör och dirigent, där fler variabler övervägs.
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⇤ 7. Ibland bestämmer jag som dirigent vilket av ärendena med samma
prioritet som ska får prioritet först genom dialog med operatören.

⇤ 64. Vid samma prioritet kan andra variabler som mortalitetsrisk och tid
i system styra vilket ärende som får resurs först.

⇤ 8. Vi har svårt att välja resurs till ärenden med samma prioritet
⇤ DI: Mer insamlad information från operatör som stöd för dirigent (särskilt

viktig när dialog ej kan ske).
⇤ DI: Låt prediktiv analysresultat vara en viktad variabel så man kan väga

ärenden mot varandra.
– 12.Trots att andra faktorer än patientens hälsa inte ska påverka prio så gör

de det.
⇤ 52. Den vård jag kan erbjuda en patient kan påverkas av beläggningsgraden.
⇤ 4. Andra faktorer än patientens hälsa styr den prioritet/vårdmöjlighet

jag sätter
⇤ DI: Presentera andra faktorer än patientens hälsa för operatör.
⇤ DI: Inför en parameter för bemanningsläget/resurstillgänglighet.

– 13.Utifrån min erfaren och patientens hälsotillstånd sätter jag prio.
⇤ 25. Jag baserar min prioritetsbedömning utifrån faran för patientens liv.
⇤ 6. Min erfarenhet och kunskap används i hög grad för att bestämma

prioritet
⇤ DI: Visa både hur trolig prediktiv analys diagnos är och operatör dia-

gnos är.
⇤ DI: Parametrar som väger in operatörs känsla/kunskap?

– 21. Prediktiv analys kan vara till hjälp för operatören när man ska prio-
bestämma mindre akuta fall.
⇤ 65. När jag är osäker på hur ett eller flera ärende ska prioriteras vill jag

kunna ta hjälp av den prediktiva analysen.
⇤ 30. Jag vill kunna få en överblick över hur trolig en rekommendation

från beslutsstödet är.
⇤ 12. Jag ser en användningspotential med prediktiva analys-funktioner

Prediktiv analys kan vara till hjälp för operatören när man ska prio-
bestämma mindre akuta fall.

⇤ 38. Icke-akuta ärenden är svårare att sätta prioritet på än akuta
⇤ 35. Vi hade inte efterfrågat prediktiva analys-funktioner innan detta

börjades jobba med.
⇤ DI: Finns utrymme för avläsning av grafer på den används vid mindre

akuta fall.
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⇤ DI: Få mer saker att rangordna ärenden efter, tex mortalitetsrisk.

• Kommunikation och samarbete

– 6. Vi samarbetar med andra räddningstjänstinstanser för att kunna ge så bra
vård så fort som möjligt.

⇤ 47. Jag kan ta hjälp av andra utryckningsinstanser i mitt arbete.
⇤ 37. Vi samarbetar med SOS Alarm för att få information om inringare

och som samordning vid vissa händelser.
⇤ DI: Prediktivt analysresultat som väger in vilken räddningstjänst som

hjälper?

– 7.Vi har en konstant intern kommunikation och hjälper varandra på kontoret.

⇤ 31. Vi arbetar i samma system och kan därför hjälpa varandra med ar-
betsuppgifter.

⇤ 17. Vi har en ständig dialog mellan oss på kontoret, oavsett roll.
⇤ 54. Vi visar varandra respekt i arbetet och agerar stöd när det behövs.
⇤ DI: VIktigt med tydlig presentation av prediktiv analys så resultat kan

diskuteras.

– 9. Vi har en konstant kommunikation och får kontinuerliga uppdateringar av
tilldelad resurs.

⇤ 3. Vi har en konstant kommunikation med ambulansen.
⇤ 53. Jag får kontinuerlig uppföljning på ärendet av tilldelad resurs.
⇤ DI: Mer data från andra parter för bättre underlag till beräkningar.

– 8. Dirigenten ansvarar för att involvera och samordna externa resurser.

⇤ 5. Jag som dirigent ansvarar för att samordna ambulanssjukvården vid
större olyckor

⇤ 34. Jag som dirigent måste hela tiden överväga att involvera andra re-
surser än ambulans i ärendet.

– 10. Det kan uppstå problem i kommunikationen med externa parter.

⇤ 61. Jag bedriver kommunikation i mitt arbete både inom och utanför
organisation.

⇤ 60. Ibland hamnar jag i konflikt i dialogen med andra larminstanser.

• Yttre faktorer

– 1. Dirigentens och operatörens arbete påverkas till stor del av deras erfaren-
het och kunskap.
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⇤ 21. Mycket av mitt arbete som dirigent hålls i huvudet vilket kan påverka
vissa uppgifter och ärenden med lägre prioritet

⇤ 33. I mitt arbete värdesätts tidigare erfarenhet otroligt högt.
⇤ DI: Designa systemet transparent så operatör kan använda datan som ett

sifferunderlag snarare än att för att bli tillsagd vad som bör beslutas.
⇤ DI: Låt den prediktiva analysen fungera endast som ett stöd.

– 2. Dokumentationen och rekommendationer från MBS:en är beroende av
operatörens informationsinsamlande.

⇤ 14. Patientdatan jag samlar in är viktig för uppföljning
⇤ 63. Jag som operatör ansvarar för att dokumentera patientens uppgifter

och symtom.
⇤ 10. Beslutstödets rekommendation är beroende av hur väl jag lyckas

dokumentera ärendet
⇤ DI: Visa tydligt var information inte är ifylld i systemet.
⇤ DI: Göra systemet mer uppmuntrande att fylla i så mycket information

som möjligt.

– 3. Tillgänglighet, beläggningsgrad och tidspress kan leda till stressiga situa-
tioner som påverkar mitt arbete.

⇤ 20. Vi har en konstant tidspress som påverkar vårt arbete.
⇤ 49. Jag kan påverkas i mitt humör och arbete av hur stressig situationen

är för tillfället.
⇤ 51. Vår låga bemanning medför att vi måste vara tillgängliga under hela

vårt pass.
⇤ 24. Jag blir frustrerade när akutambulanser binds upp i mindre akuta

transportärenden.
⇤ DI: Dölj data vid stressiga situationer.

– 4. Operatörens arbete påverkas av inringaren.

⇤ 16. Mycket av mitt arbete påverkas av den som ringer in
⇤ 50. Det händer att inringare förväntar sig att jag vet mer än jag gör.
⇤ DI: Visa vilken information som behöver fyllas i för ett troligt prediktivt

analysresultat.
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