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Abstrakt 
Följande kandidatuppsats undersöker hur en elektronisk hälsoapplikation kan utformas 
för att öka medvetenheten om den personliga dagliga hälsan, fokuserat på huden och att 
hålla den frisk. Det sker genom att en prototyp har utformats där användaren genom 
bilder samt text får instruktioner för att utföra en självkontroll. Prototypen innehåller 
också en bildregistrering där användaren kan ladda upp bilder på en leverfläck och 
genom registreringen kan om leverfläcken utvecklas över tid. Syftet med prototypen är 
att undersöka om en elektronisk hälsoapplikation utformad med fokus på återkoppling 
kan göra det möjligt för en person som inte är utbildad inom ämnet att undersöka sin 
hud samt se och följa förändring i en leverfläck genom bildanalys. Detta undersöktes 
genom två tester. Ett frågeformulär där svarspersonen fick försöka avgöra om en 
leverfläck var frisk eller inte. Ett användartest där testpersonen fick testa bildanalysen, 
det som testades var om personen kunde ladda upp en bild samt se skillnad i bilderna 
genom bildregistreringen.  
 
Resultatet  visar att majoriteten av enkätsvaren var korrekta svar, närmare bestämt 76,9 
procent. Personerna kunde identifiera om leverfläcken var frisk eller sjuk med hjälp av 
informationen som tilldelades. Resultatet av användartesten visade att personerna kunde 
ladda upp en bild på webbplatsen och sedan förstå bildanalysen.  
 
Abstract 
This bachelor thesis examins how a electronic health application can be made to 
increase awareness about personal daily health, with focus on individual skin and 
keeping it healthy. This was made by creating a prototype where the user get useful 
information on how to perform a self examination through text and images. The 
prototype also contains functionality that allows the user to upload images of a mole 
and by an image registration follow possible changes over long periods of time. The 
purpose of the prototype is to investigate if an electronic health application with focus 
on feedback can make it possible for a person who is not educated in this area to examin 
the skin and also discover possible changes over time with the image registration. Two 
tests were made to examin if this was possible. The first test was an questionnaire where 
the respondet tried to determine if a mole was healthy or not. The second test was a user 
test where the test person got to try out the functionality with image registration in the 
prototype. The person got to upload an image and see the differences through the image 
registration. 
 
The results showed that the majority of the collected repsonses from the quetsionnaire 
was correct, with a percentage of 76,9 correct answers. The respondent could identify if 
the mole was healthy or not through the information that was presented. The results of 
the user test showed that all test persons could perform and understand the functionality 
of uploading an image and then analyze the results throgh image registration.  
 
Nyckelord 
Electronic health, personal health technologies, interactive health communication, 
media technology, malignant melanoma, image registration 
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1 Inledning 
Följande kapitel innehåller en bakgrundspresentation och med denna som utgångspunkt 
hålls en problemdiskussion. Följt av ett syfte och frågeställning som ska arbeta med 
problemen som tas upp i problemdiskussionen. Avgränsningar görs för att lättare kunna 
besvara frågeställningen.  
 
1.1 Bakgrund 
Huden är kroppens största och kanske viktigaste organ som skyddar oss från 
omgivningen. Huden utsätts ständigt för hot och den största påfrestningen är solens 
ultravioletta strålar.  
  

”Inom hälsa -och sjukvården kan tidsfördröjning minskas genom förbättrad 
tillgänglighet för patienter med misstänkta hudmelanom, men också genom 
minskning av onödig remittering. En förändrad organisation där sjuksköterskor 
och primärvårdsläkare i samarbete med specialistkliniker stöttas att använda ny 
teknologi för snabbare diagnostisering och omhändertagande av MM bör 
övervägas.”   
       (Hajdarević 2012) 

 
För att bota hudcancer är det viktigt att sjukdomen upptäcks i så tidigt skede som 
möjligt. Det ökar möjligheterna att behandla och avlägsna sjukdomen samt undvika 
spridning eller återfall efter avslutad behandling. Malignt melanom är den form av 
hudcancer som är mest bekant hos privatpersoner och den drabbade år 2013 över 3000 
personer. Tidiga symptom på hudcancer är exempelvis en helt ny fläck/knuta i huden, 
eller en existerande leverfläck som kliar eller ändrar utseende. En tidig diagnos är 
avgörande för att behandlingen ska bli framgångsrik. 
 
Elektronisk hälsa är en växande form av sjukvård som kan hjälpa både konsumenter och 
utövare av vård att kunna ställa eller utesluta en diagnos. Genom att integrera teknik i 
sjukvården kan sjukvårdskostnader minska, diagnoser kan ställas snabbare och 
konsumenten kan bli mer medveten om och få möjligthet att följa sin egen hälsa. 
Personlig elektronisk hälsa skapar en interaktion mellan individ och teknologi där 
individen kan få tillgång till stöd och vägledning via tekniken. Vid utformningen av ett 
personligt elektroniskt hälsosystem bör återkopplingen till användaren få stor omtanke. 
Denna bör motivera, rådgiva samt informera användaren. Visualisering av hälsodata 
används ofta som återkoppling och enligt McWirther & Hoffman-Goetz (2013) är det 
lättare för konsumenten att undersöka sina leverfläckar när både informerande text och 
bilder finns med i informationen. Visualisering av hälsodata sker ofta genom att visa 
data historiskt, den sortens analys kan hjälpa användaren att se samband eller skillnader 
i sin hälsa över lång tid, som annars hade varit svåra att upptäcka (Bardram & Frost 
2016).  
 
1.2 Problemdiskussion 
En undersökning som folkhälsomyndigheten tagit fram visar att antalet cancersjuka år 
2040 beräknas ha ökat med 86 procent jämfört med 2014. En av de cancerformer som 
ökar avsevärt är malignt melanom. Regelbunden självkontroll ökar medvetenheten om 
den egna huden och minskar risken att ovetandes drabbas av sjukdomen. Vid utförande 
av dessa kontroller bör personen ha kunskap om vilka typer av leverfläckar samt vilka 



  
 

6 

typer av förändringar som bör undersökas av läkare (Bergenmar 2001).  
 
För att skapa ett lyckat elektroniskt hälsosystem bör användaren få återkoppling som är 
motiverande, informerande och visualiserande. Genom att ge en motiverande feedback 
kan användaren motiveras att utföra självkontroller regelbundet, genom informerande 
feedback får användaren kunskap om hur denne ska utföra detta och genom 
visualiserande feedback kan användaren se hur något har utvecklats historiskt. De redan 
existerande applikationer som har granskats används antingen för utlärning av 
dermatologi eller låter en hudläkare undersöka bilderna som användaren har tagit. Det 
kräver tid och resurser för att få ett utlåtande, som det inte hade behövt gjort om 
människan själv kan lära sig detta. På så vis kan belastningen på sjukvården minskas 
genom att undvika onödig remittering.  
 
1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att öka medvetenheten om den egna personliga hälsan genom en 
elektronisk hälsoapplikation. Vilket i sin tur kan minska belastningen på sjukvården och 
minska onödig remittering på grund av bristande kunskap kring sjukdom. I det här 
arbetet undersöks om det finns ett sätt att utforma ett PHT (personal health 
technologies) som visar hur en självkontroll av huden går till samt ger möjlighet att 
följa eventuell utveckling av leverfläck genom visualisering som sker genom en 
bildregistrering. Syftet är att användaren ska motiveras till att utföra regelbundna 
självkontroller samt får möjligheten att kunna följa en misstänkt leverfläck. Användaren 
ska lära sig att följa sin egen hud och identifiera eventuell historisk utveckling genom 
tillämpningen med bildregistreringen där användaren kan analysera historiska bilder 
genom att ett flertal bilder laddas upp.  
 
1.3.1 Frågeställning 
Med utgångspunkt i problemdiskussionen och syftet har en frågeställning med en 
huvudfråga och två underfrågor formulerats: 
 

• Hur kan man använda sig av PHT (personal health technologies) för att öka 
medvedenheten om den egna hälsan? 
• Hur kan ett PHT utformas för att möjliggöra självkontroll av leverfläckar 

genom visualisering och informerande text? 
• Hur kan ett PHT utformas för att visa och upptäcka utveckling av 

leverfläckar under tid genom visualisering i form av en bildregistrering? 
 
De två underfrågorna är baserade på huvudfrågan och går in mer detaljerat på exakt vad 
som ska besvaras. Detta för att konkretisera frågeställningen och klargöra exakt vad 
som ska undersökas.  

 
1.4 Avgränsningar 
Undersökningen har avgränsats till malignt melanom, den typ av cancer som utvecklas i 
leverfläckar. Avgränsningen gjordes på grund av att arbetet vill kunna definiera friska  
leverfläckar. Att avgränsa undersökningen på det viset ger ett mer specifikt och säkert 
svar då det är väldigt svårt att definiera något på hud som inte har leverfläck.  
Webbplatsen som har utvecklats är en preliminär prototyp och kommer inte att 
publiceras då den inte har blivit granskad och CE-märkt. CE-märkning betyder att den 
följer de grundläggande krav som ställs av EU-direktivet. Prototypen används som en 
metod för att kunna svara på frågeställningen i arbetet.  
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2. Teori 
I följande kapitel presenteras teori som är relevant för att kunna besvara frågeställningen 
i det här arbetet. 
 
2.1 Malignt melanom 
Malignt melanom är den mest kända formen av hudcancer. Den utvecklas i 
melanocyterna, vilket är de pigmentbildande cellerna i huden . Sjukdomen upptäcks 
oftast genom att födelsemärken förändras, t.ex: 

• växer  
• kliar 
• ändrar form  
• ändrar färg 

Sjukdomen drabbar oftast kvinnor på underbenen och män på bålen. Ett sätt att ställa en 
diagnos är att undersöka huden med ett dermatoskop, som är ett förstoringsglas med en 
tillhörande stark lampa. Sedan görs även en biopsi för att säkerställa en diagnos. Man 
brukar också undersöka de närmsta lymfkörtlarna, för att undersöka om cancern har 
spridit sig (cancerfonden u.å).  
 

2.2 Huden 
2.2.1 Den friska huden 
En vanlig leverfläck är något som uppstår när pigmentceller (melanocyter) växer i 
klumpar. De allra flesta människor har många leverfläckar och de kan uppstå när som 
helst under livets gång. En frisk leverfläck har vissa karaktäristiska drag som inte en 
leverfläck med cancer har. De kan delas in i:  

• storlek  
• färg  
• yta  
• form  
• symmetri 

En leverfläck är oftast mindre än 5 millimeter bred, vilket kan jämföras med en oanvänd 
sudd på en penna. Den är rund eller oval med en tydlig kant och ytan är jämn. Färgen är 
oftast jämnt färgad i rosa, gulbrun eller brun. Färgen skiftar väldigt mycket beroende på 
vilken hudtyp människan har. En person med  ljus hudtyp har oftast ljusare leverfläckar 
än en människa med mörk hudtyp. En vanlig leverfläck kan utvecklas till malignt 
melanom, men detta är ovanligt. Det som händer när denna fläck blir till melanom är att 
färg och storlek förändras och den blir ofta ojämn i formen, huden blir torr och flagnar, 
fläcken blir hård och gropig på ytan, den börjar klia och blöda eller utsöndrar vätska 
(National cancer institute 2011).   
 
2.2.2 ABCDE-metoden 
ABCDE-metoden är en minnesmetod som används för att definiera de karaktäristiska 
drag som finns hos en leverfläck, här har dessa drag beskrivits på ett vis som finns hos 
friska leverfläckar. Brukstermerna står för följande: 
A(symmetry) - En frisk leverfläck är ofta symmetrisk och en fläck med melanom är 
oftast assymmetrisk.  
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B(order) - Kanten på en frisk leverfläck är oftast påtaglig och det är en tydlig kant 
mellan var fläcken slutar och den vanliga huden börjar.   
C(olor) - Färgen är oftast genomgående hos en fläck som är frisk. I en fläck som har 
melanom finns det ofta flera olika färger.  
D(iameter) - De flesta friska leverfläckar är mindre än 5 millimeter breda. Detta betyder 
dock inte att en fläck som är större än det är melanom, men är fläcken större än 5 
millimeter kan det vara värt att undersöka denna.  
E(volution) - En frisk leverfläck förändras oftast inte, eller förändras väldigt lite under 
väldigt lång tid. En fläck med melanom kan dock förändras drastiskt under kort tid (St. 
John 2015). 
 
2.2.3 Diagnostik 
Sensitivitet och specificitet är mätningar som görs vid diagnostiska prov för att 
undersöka sjukdom för att bestämma hur effektivt detta prov är. Sensitivitet i ett test 
visar antalet sjuka som identifierats med testet medan specificitet visar antalet som 
friskförklarats med testet. Specificiteten är det som är viktigt i denna undersökning, då 
det är frisk hud som ska identifieras. Man brukar även dela in dessa tester i negativa och 
positiva prediktiva värden, eller sanna och falska. Det positiva prediktiva värdet visar 
chansen att ett positivt testresultat är korrekt, alltså att patienten har sjukdomen. Det 
negativa prediktiva värdet visar chansen att ett negativt resultat är korrekt, att patienten 
inte har sjukdomen (Ludvigsson & Ekbom 2015).  
 

 Har sjukdomen Har inte sjukdomen 
Positivt test Sant positivt Falskt positivt 

Negativt test Falsk negativ Sant negativ 

  
Figur 1, tabell över sensitivitet och specificitet samt de prediktiva värdena. 

 
I tabellen kan man läsa sensitiviteten och specificiteten samt de prediktiva värdena. Om 
det positiva testet har ett sant prediktivt värde så är personen sjuk, men om det 
prediktiva värdet är falskt så är personen frisk, alltså visade testet ett falskt positivt 
resultat. Om det negativa testet har ett falskt prediktivt värde så är personen sjuk, alltså 
har testet visat fel resultat. Om det negativa testet har ett sant prediktivt värde har 
personen inte sjukdomen och testet har visat ett kortekt resultat.  
 
2.2.4 Självkontroll av huden 
SSE (Skin self-examination) betyder att personen själv noggrant undersöker sin hud och 
dess leverfläckar. Studier visar att det är ovanligt att människor utför självkontroller av 
huden, och de som gör detta har god kunskap om melanom. Man anser att regelbunden 
självkontroll ökar medvetenheten om den egna huden. Vid utförande av dessa kontroller 
bör personen ha kunskap om vilka typer av leverfläckar samt vilka typer av förändringar 
som är värda att söka sjukvård för (Bergenmar 2001).  
 
Enligt McWirther & Hoffman-Goetz (2013) ökar medvetenheten och antalet 
undersökningar som användaren utför med hjälp av visuella medel, användarna utför 
undersökningar med jämna mellanrum efter att de deltagit i undersökningen. De 
visuella medel som presenterades i undersökningen var bilder, en illustrering av 
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ABCDE-kriterierna med bilder av melanom, kroppskarta samt en instruktionsvideo om 
hur användaren ska utföra en självkontroll. Det visade sig att bilder med ABCDE-
kriterierna kontra textform ökade användarnas förmåga att avgöra om en leverfläck är 
melanom eller inte. Det visade sig även att en broschyr med redogörelse för melanoms 
utveckling över tiden ökade kunskapen att upptäcka dessa förändringar på egen hud. 
 
2.3 Elektronisk hälsa 
År 2003 använde 25 procent av den svenska befolkningen internet på en daglig basis, år 
2011 har det ökat till 69 procent (se användningen hos olika åldrar i figur 2). Internet 
fortsätter att öka och har snabbt blivit till en del av människors vardag. År 2011 hade 88 
procent av befolkningen över 12 års ålder tillgång till internet och 85 procent hade 
tillgång till internet i hemmet. En av de vanligaste aktiviteterna som sker på internet 
involverar att söka efter information. Mer specifikt hälsoinformation är något som 67 
procent av alla användare någon gång söker efter, detta sker inte dagligen hos de flesta 
användare, endast 2 procent gör det dagligen (Findahl 2011).  
 

 
Figur 2. Det dagliga användandet av internet hos olika åldrar. 

 
Elektronisk hälsa är en bred term som används för att beskriva all elektronisk 
användning av medicin- och hälsohjälpmedel, det kan vara riktat till både utövare av 
ämnet och konsumenter (Reddy m.fl. 2015). Den snabba tillväxten av 
vårdorganisationer och patienter har lett till en ökad användning av datorstödd 
medicinsk diagnostik. Integrationen av medicniska bilder och andra elektroniska 
hälsouppgifter ökar sensitiviteten och specificiteten i en diagnos samt minskar tiden för 
att ställa en diagnos (Ashwin m.fl. 2015).  
 
Amerikanska forskare har genomfört studier som visar att man genom att integrera 
teknik i sjukvården kan minska dödlighet, sjukvårdskostnader samt medicinska 
komplikationer. Genom framstegen i tekniken har förmågan att samla in olika hälso- 
och sjukvårdsuppgifter förenklats, uppgifterna är många och finns i många olika källor 
som bilder, sensorer, text i form av kliniska anteckningar och medicinsk litteratur. Det 
har gjort att sjukvård är tillgängligt för patienter på ett vis som det inte tidigare har varit, 
för att informationen effektivt ska bygga kunskap krävs att teknik utvecklas som kan 
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omvandla data till meningsfull och begriplig information. Det tillåter individen att förstå 
hälsodata och de mönster som finns i denna (Reddy m.fl. 2015). 
 
2.3.1 Interaktiv hälsokommunikation 
Interkativ hälsokommunikation handlar om att informera, vägleda och motivera 
allmänheten kring hälsofrågor, det kan förklaras som interaktionen mellan individ och 
teknologin som används för att få tillgång till information eller vägledning och stöd. 
Internet är en av de viktigaste kommunikationskanalerna då det ständigt växer och nya 
tekniker utvecklas. Exmpel på dessa nya tekniker är automatiserade tjänster där 
användaren får direkt svar.  
 
En expertpanel från CDC (Centers for Disease Control and prevention) anser att 
webbaserade plattformar inom hälsokommunikation är värdefulla för hälsan och 
rekommenderar en ökad utveckling och praktisk användning av dessa. Det är en viktig 
källa för spridning av fakta, hälsorekommendationer, produktion samt lagring av 
information kring hälsa. Genom att bygga målgruppsinriktade plattformar får 
konsumenten tillgång till relevant information på internet som ger en ökad kunskap 
kring hälsa och sjukdom hos allmänheten och minskar gapet mellan kunskapen hos 
profesionella utövare av ämnet och kunskapen hos konsumenten (Hanson m.fl. 2008).  
 
2.3.2 Personlig elektronisk hälsa 
De senaste åren har det växt ett stort intresse för personlig hälsa och välmående via 
teknik, det ger konsumenten möjlighet att följa sitt dagliga välmående. Bardram & Frost 
(2016) kallar detta PHT (personal health technologies). PHT finns i applikationer för att 
bland annat följa fysisk aktivitet, blodsockernivåer vid diabetes och övervakning av 
sömnmönster.  
 
Enligt Bardram & Frost (2016) är en av de viktigaste komponenterna i elektroniska 
applikationer för personlig hälsa att ge användaren feedback. Den ska ge motiverande, 
rådgivande och visualiserande återkoppling till användaren. Exempel på motiverande 
feedback kan vara tips på hur man går ner i vikt, rådgivande data kan vara att be 
användaren kontakta sjukvård om blodsockret är för lågt och visualisering kan vara 
historiska översikter av samlad data, t.ex. tabeller eller bilder. En återkoppling kan vara 
antingen aktiv eller passiv, är den aktiv notifieras användaren eller tillhandahålls 
information och är den passiv får användaren själv söka upp informationen. Passiv 
information kan vara att användaren efter denne motiverats att göra vissa val, som t.ex. 
att hen bör sluta röka, kollar upp informationen om hur det kan göras.  
 
Det finns två modeller som bör diskuteras när en hälsoapplikation ska designas: 

• Modellen över sjukdom - här kan man antingen designa utifrån ett specifikt 
hälsoproblem, eller designa för att främja dagligt välmående. Beroende på vilken 
modell som ska designas så bör olika funktioner ingå i tjänsten.  

• Modellen över behandling – ska applikationen användas i ett kliniskt system 
eller som ett personligt verktyg? Ska applikationen användas i ett kliniskt system 
är en diagnos redan ställd, och funktionaliteten kan handla om att förbättra 
patienters upplevelse av en specifik klinisk behandling. Ska applikationen 
användas som ett personligt verktyg är personen inte i kontakt med en klinik och 
systemet är inte designat för klinisk användning, utan personlig användning, 
t.ex. att användaren kan följa sitt eget blodsocker och på eget initiativ påverka 
det.  
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Datainsamling och analys av data är en viktig del av PHT och hur det ska ske beror på 
vilket system som byggs. Datainsamlingen kan ske automatiskt genom t.ex. sensorer 
eller GPS, eller så kan den rapporteras av användaren själv genom inmatning av text, 
bilder eller annan data. Analys av data sker ofta genom en sambandsanalys där man lär 
användaren att hitta mönster eller olikheter i sin hälsa. Den sortens analys hjälper 
användaren att se samband i sin hälsa över lång tid som annars kan vara svåra att 
upptäcka (Bardram& Frost 2016). 
 
2.4 Hudcancer som elektronisk hälsoapplikation 
Det finns ett flertal redan existerande applikationer med hudcancertillämpning. De som 
diskuteras i det här arbetet kan kategoriseras i undersökning, utbildning och utövning. 
Samtliga fokuserar på sjuk hud, att ställa en diagnos på den, de som kommer diskuteras 
i kapitlet är iDoc24, myDermPath samt Handyscope.  
 
2.4.1 iDoc24 
iDoc24 är en tjänst där användaren har möjlighet att skicka in bilder på sina leverfläckar 
eller hudförändringar tillsammans med ett meddelande där symptomen beskrivs. Sedan 
granskar en hudläkare detta och skickar svar inom 24 timmar. Svaren består av råd hur 
personen ska gå vidare med sin åkomma. Tjänsten finns som applikation samt 
webbplats och används i tre steg som kallas klick, skicka och granska. Stegen består av 
att användaren knäpper kort på sin hud, skickar in det tillsammans med en beskrivning 
som sedan granskas av en hudläkare (iDoc24 u.å). Det som krävs i teknisk väg av 
användaren är en mobiltelefon med kamera eller digitalkamera samt dator med 
internetuppkoppling.  
 
2.4.2 myDermPath 
Detta är en tjänst utvecklad för utbildning och utövning av dermatologi, och riktas till 
studenter eller utövare av ämnet. Syftet med denna applikation är alltså att utbilda kring 
ämnet dermatologi, det finns en lista med termer inom ämnet samt en quiz. Användaren 
kan nå tjänsten via webbplatsen eller en applikation. 
 
2.4.3 Handyscope 
Handyscope är ett dermatoskopiskt verktyg med en extra lins som kan kopplas till en 
smartphone, som man sedan via en applikation antingen kan maila till en dermatolog 
eller dela med andra människor. Verktyget fungerar som ett mobilskal som aktiveras 
genom att användaren öppnar applikationen, sätter på den tillhörande LED-lampan och 
sätter linsen mot huden för att sedan knäppa en dermatoskopisk bild. Verktyget kostar 
655 euro (Handyscope u.å). 
 
2.5 Bildregistrering 
Bildregistrering är en metod som används för att upptäcka skillnader i bilder. Det görs 
genom att bilder från ungefär samma scen placeras ovanpå varandra i linje, det 
innefattar ofta bilder över tid. Metoden används ofta inom sjukvård, t.ex. för att jämföra 
tillväxten av tumörer. Bildregistreringen består av två bilder, en referensbild som alltid 
är densamma och en ingångsbild som är den som jämförs med referensbilden. Sedan 
sker registreringen ofta genom avancerade algoritmer som gör att bilderna matchar och 
hamnar i exakt samma vinkel, det kan göras genom att hämta ut specifika grupper av 
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pixlar och sedan matcha dessa. Det gör det möjligt att registrera t.ex. en hjärntumör från 
olika avstånd och vinklar (Murphy m.fl. 2016).  
Det pågår även forskning på Chalmers tekniska högskola kring beräkningsanatomi, 
vilket är teknik kring medicinsk bildbehandling som vill lösa en ”geodetisk ekvation” 
för att kunna transformera en källbild så den överensstämmer med referensbilden, 
förhoppningen är att detta ska kunna användas inom medicinsk bildbehandling, till 
exempel på magnetröntgenbilder för att upptäcka hjärnsjukdomar (Modin, 2016). 
 
3. Metod 
I följande kapitel presentreras de metoder som har använts för att besvara 
frågeställningen. Det innefattar litteratursökning, konceptualisering samt datainsamling.  
 
3.1 Litteratur 
En systematisk insamling av litteratur gjordes för att få tillgång till relevant forskning i 
ämnet. De steg som bör genomföras vid en sådan studie framgår av schemat i figur 3. 
Man utgår från frågeställningen som tagits fram i arbetet och utifrån denna 
frågeställning tas en sökstrategi fram, där sökord och andra kriterier bestäms. Sedan 
görs ett urval av de resultat som framkommit med hjälp av sökstrategin. Detta kan t.ex. 
innebära att årtal eller publikationstyp begränsas. Innan referensen används bör en 
kvalitetskontroll göras av publikationen. Slutligen görs en analys av all vald litteratur 
(Franco m.fl. 2014).  
 

 
Figur 3. Schema vid litteratursökning (Franco m.fl. 2014). 

 
Vid den litteraturstudie som utfördes i detta arbetet användes sökmotorerna Google 
Scholar, Diva samt ieeexplore. Sökningen utgick från frågeställningen som ställts.   
I början av arbetet behövdes information om sjukdomen samlas in, sökorden 
begränsades då till Malignant+melanoma och utökades sedan med AND delay, då 
sökningen behövdes bli mer specifik. I urval 2 begränsades årtalen till 2012-2016 och 
till akademiska tidsskrifter. Sedan behövdes en databas med bilder på leverfläckar och 
sökningen för att hitta denna gjordes på ieeexplore. Sökorden som användes var 
dermoscopic image. Sedan begränsades resultaten till kategorin medicine and biology 
och det fanns då endast tre stycken att välja mellan. Image registration söktes på vid 
konceptualiseringen av bildanalysen, urval 2 har begränsats till akademiska tidskrifter, i 
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urval 3 begränsades årtalen till 2012-2016, den första i listan valdes då. Data analytics 
healthcare och personal health technology har i urval 2 begränsats till årtalen 2012-
2016, i urval 3 till akademiska tidsskrifter. Sedan har en lämplig artikel valts.  
 
Sökord Urval 

1 
Urval 
2 

Urval3 Urval 
4 

Malignant+melanoma AND delay 277 81 77 1 
Dermoscopic+image 78 3 1  
Systematic+review+skincancer+melanoma 50600 17100 8420 1 

Image registration 36806 27746 11650 1 

data analytics healthcare 2517 1747 1233 1 
Personal health technology 29483 11837 8686 1 

 
Figur 4, tabell över litteratursökning 

 
Sökmotorn Google samt Google Play har använts för sökning av övrig data gällande 
t.ex. liknande applikationer på marknaden. 
 
3.2 Konceptualisering  
3.2.1 Prototyp 
När en prototyp används som metod brukar arbetet gå efter illustrationen i figur 5. Det 
innebär att man börjar med en initial undersökning, i detta fall litteratursökningen. 
Sedan börjar en cirkel som itereras ett antal gånger innan prototypen är färdig. Den 
cirkeln består av stegen kravspecificering->design->programmering&testning. Det 
innebär att man skapar en initial kravspecifikation, designar systemet, programmerar 
och sedan testar det. Efter testerna kommer förändringar behöva göras, då startar 
processen om igen (Office of information services 2008). 
 
För att kunna besvara frågeställningen har en prototyp utvecklats och testats. 
Utvecklingen har följt en iterativ modifieringsmetod, där prototypen hela tiden har 
utvecklats i små delar, sedan testats och modifierats fram till den färdiga produkten (se 
figur 5). Efter råd av läkare samt litteratursökning har prototypen inriktats på att kunna 
definiera och följa frisk hud och inte sätta en diagnos av cancer på sjuk hud. Det gjordes 
genom att vända på ABCD-kriterierna i en guide till självundersökning, där beskrivs hur 
en frisk leverfläck ska vara genom bilder och text. Det har även utvecklats funktionalitet 
för bokstaven E (evolution) där användaren genom en bildanalys kan följa eventuell 
utveckling över tid. Alla bilder som används i prototypen är bilder från den öppna 
databasen PH2 (Mendonça m.fl. 2013) som är en databas med 200 bilder av leverfläckar 
friska fläckar och fläckar med malignt melanom. 
 
Vid utvecklingen av prototypen har även modellen över sjukdom samt modellen över 
behandling övervägts, som Bardram & Frost (2016) rekommenderar vid utvecklingen 
av PHT. Prototypen har inriktats på att främja dagligt välmående med ett personligt 
bruk av applikationen.  
 



  
 

14 

 
 

Figur 5 utvecklingsmetod (Office of Information Services 2008). 
 
3.3 Datainsamling 
Enligt de forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har personerna som besvarat frågeformulär 
samt utfört användartest informerats om deras rättigheter under testets gång. 
Informationskravet innebär att deltagarna är informerade om att deltagandet är frivilligt 
och de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att samtycke 
om deltagande måste ges och de själva kan bestämma över dess deltagande. 
Konfidentialitetskravet innebär att de är anonyma i undersökningen och personliga 
uppgifter ska ej delas till obehöriga. Nyttjandekravet innebär att resultaten endast 
används i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). 
 
3.3.1 Frågeformulär 
En kvantitativ undersökning i form av ett frågeformulär med givna svar utfördes för att 
testa om informationen av självkontroll informerar användaren på rätt sätt, att 
användaren efter given information kan se om en leverfläck är frisk. Undersökningen 
fokuserar på primärdata, det vill säga frågor med givna svarsalternativ (Jacobsen 2002). 
Enkäterna utformades genom att personen först fick läsa kort fakta om ABC från 
ABCDE-metoden, D (diameter) utesluts då storleken inte demonstreras i bilderna. E 
(evolution) utesluts då den funktionaliteten testades i användartesten. Utöver det är det 
samma fakta som finns med på webbplatsen. Sedan visas fyra bilder på olika 
leverfläckar från PH2:s databas, användaren får då två svarsalternativ, ”fläcken ser 
frisk” ut eller ”fläcken ser inte frisk ut”. Undersökningen utformades på grund av etiska 
aspekter genom en enkät samt bilder från databasen. Att använda bilder från databasen 
istället för bilder från svarandes egen hud gör testet opersonligt och skapar inte en oro 
hos användaren. Enkätundersökningar gjordes för att få svar på frågan: 
-  Är informationen om ABC-principerna som presenteras på webbplatsen relevant? 
Frågorna är kategoriskt utformade och alla frågor innehåller endast två svarsalternativ: 
- Fläcken ser frisk ut.  
- Fläcken ser inte frisk ut.  
Detta ställer uppgiftslämnaren för ett tydligt val av alternativ och mäter endast om 
användaren har kunskapen om detta efter hen har läst informationen som presenterats 
innan formuläret startats. Urvalet i undersökningen är ett bekvämlighetsurval. Detta 
betyder att personerna som har svarat på formuläret är de som var enklast att få tag på 
(Jacobsen 2002). Detta resulterade i att formuläret skickades ut till 15 personer som var 
tillgängliga och intresserade av att svara. 
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3.3.2 Användartester 
För att testa funktionaliteten av bildanalysen krävdes ett valideringstest, det ska utföras 
när prototypen är färdigutvecklad för att bekräfta att funktionaliteten följer de 
standarder som är satta (Rubin&Chisnell 2008). När en prototyp ska testas är det 
lämpligt att testpersonen får ett uppdrag att utföra på prototypen, det observeras och 
dokumenteras. Testledaren och testpersonen kan genomgå testet tillsammans genom att 
ledaren ber testpersonen utföra vissa steg och berätta tankegången genom dessa steg. 
Även hypoteser av hur testet kommer gå bör utformas (Rubin&Chisnell 2008). 
Hypoteserna i testet var: 
- Webbplatsen kan ladda upp bilder samt utföra bildregistreringen utan problem. 
- Användaren förstår och kan utföra uppladdning av bilder på webbplatsen samt se hur 
jämförelsen fungerar.  
Testet utfördes på webbplatsen av fem testpersoner. Det gjordes genom att varje person 
fick testa funktionaliteten av att ladda upp bilder och sedan analysera resultatet, det 
resultatet som söktes här var att webbplatsen laddar upp bilderna och utför 
bildregistreringen utan att problem, som till exempel att bilderna inte laddas upp eller 
inte visas i registreringen uppstår. Samt att användaren kunde utföra uppgiften att ladda 
upp bilder och sedan se skillnad på leverfläckarna i analysen. Uppdraget som 
testpersonen fick var följande: 
- Ladda upp bilder av två olika leverfläckar, berätta vad du ser.  
Frågan formulerades på det viset på grund av att det inte ger användaren någon 
indikation av vad hen ska se när bilden laddas upp. Personen bör därför berätta själv vad 
som visas och hur hen uppfattar detta. Även i den undersökningen fick användaren av 
etiska skäl ladda upp bilder från den öppna databasen istället för bilder på sin egen hud. 
Hur användandet kan gå till med bilder av egen hud diskuteras i kapitel 5. 
 
4. Resultat 
Följande kapitel presenterar resultaten av konceptualiseringen samt datainsamlingen 
med hjälp av text, illustrationer och diagram.  
 
4.1 Resultat av prototyp 
Hela prototypen har utgått från den omvända ABCDE-metoden och Bardram & Frost’s 
(2016) teorier kring design av PHT. Resultatet är en webbplats där användaren kan 
ladda upp bilder på leverfläcken, och sedan jämföra dess utseende under tid genom en 
bildregistrering, för att upptäcka eventuell utveckling. Om leverfläcken förändras 
rekommenderas användaren att söka läkarvård. Detta innehåll baseras på bokstaven E 
(evolution) och visualiserande återkoppling i form av historiskt jämförande bilder. En 
guide för självkontroll av leverfläckar gjordes i form av en sida där användaren ska 
kolla om fläcken är symmetrisk, har en tydlig kant, har genomgående färg samt om 
storleken är vanlig för en leverfläck, vilket är mindre än 6 mm på den längsta sidan. Den 
funktionaliteten baseras på ABCD och att ge motiverande samt rådgivande 
återkoppling.  
 
Prototypen innehåller följande delar (se även komponentdiagram i figur 8): 
- En inloggnings-sida där användaren antingen kan skapa en profil eller logga in på 

redan existerande profil. 
- När användaren är inloggad kommer en startsida där det förklaras hur webbplatsen 

fungerar. 
- Användaren kan sedan gå in på en sida som kallas ”mina bilder”, där den kan ladda 

upp bilder för att kunna jämföra fläcken. Användaren får ladda upp en första och sista 
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bild av fläcken, dessa två bilder jämförs sedan med varandra i en tredje bild, där en 
bildregistrering utförs.  

- En sida med instruktioner för självkontroll där användaren kan kolla på kriterier för 
att undersöka leverfläckar. 

- Slutligen kan användaren logga ut från webbplatsen och kommer då tillbaka till 
inloggnings-sidan. 

 

 
 

Figur 6. Webbplatsens intruktioner för självkontroll 
 
I figur 6 visas sidan för intruktioner till att utföra en självkontroll. Den består av 
motiverande text för att undersöka sin hud samt rådgivande text om att användaren bör 
söka läkarvård om oro uppstår. Under det finns informerande text för vad som bör 
undersökas i en självkontroll samt visualisering av hur en frisk leverfläck bör se ut, i 
förhållande till texten som presenteras i den kolumnen.  
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Figur 7. Webbplatsens bildregistrering 
 

I figur 7 visas hur den historiska visualiseringen sker. ”Första bilden” är referensbilden 
som alltid är densamma, ”Sista bilden” är ingångsbilden som uppdateras vid varje 
analys och ”Analys” är registreringen av de två bilderna. Användaren ska här se om det 
är någon skillnad mellan den första och sista bilden. 
 
När användaren sedan laddar upp en ny bild på sin leverfläck ersätter den bilden den 
tidigare. När användaren laddar upp den andra bilden skapas automatiskt en tredje bild 
som består av den första bilden och den senast uppladdade bilden som läggs ovanpå 
den, den andra bilden har då 50% opacitet och det läggs på en kontrast på den första 
bilden så den ska lysa genom. Användaren kan då se om det har blivit någon skillnad på 
leverfläcken sedan den första och den sista bilden togs. Det är alltid två bilder som 
jämförs, den första bilden som är tagen samt den sista. 
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Figur 8, komponentdiagram över klasserna i prototypen 

 
4.2 Resultat av frågeformulär 
Formuläret skickades ut till 15 personer med ett bortfall av 2 personer. Detta resulterade 
i 13 svar. De rätta svaren är följande:  
bild 1 = sjuk 
bild 2 = frisk 
bild 3 = frisk 
bild 4 = sjuk 

 
 
Figur 9. Resultat från bild 1  Figur 10. Resultat från bild 2 

 
 
 
Figur 11. Resultat från bild 3  Figur 12. Resultat från bild 4 
 
Resultatet visar att i bild 1 har alla 13 svarande svarat att fläcken inte ser frisk ut, vilket 
är det rätta svaret (se figur 9). I bild 2 har 8 av 13 personer svarat det rätta svaret, att 
fläcken ser frisk ut (se figur 10). I bild 3 har 7 av 13 svarat det rätta svaret, att fläcken 
ser frisk ut (se figur 11). I den fjärde och sista bilden har 12 av 13 svarat att fläcken ser 
sjuk ut, vilket är det rätta svaret (se figur 12). Av totalt 52 svar så var 40 stycken det 
rätta svaret, vilket ger ett resultat på 76,9 procent korrekta svar. 



  
 

19 

 
4.3 Resultat av användartester  
Valideringstesterna utfördes av fem personer, personerna utförde testet tillsammans med 
testledaren som berättade vad som skulle utföras samt observerade hur de gick tillväga 
och deras tankegångar. Samtliga personer fick scenariot tilldelat sig att de hade en 
misstänkt leverfläck som de ville följa utvecklingen hos. De fick testa att ladda upp 
bilder och sedan analysera resultatet. Funktionaliteten fungerade som önskat och 
samtliga personer klarade av uppgiften att ladda upp bilder och analysera resultatet på 
väntat sätt, de förstod hur uppgiften skulle utföras och vad som hände i jämförelsen. De 
fick svara på frågan ”vad ser du nu?”, samtliga personer svarade att de såg de två 
bilderna och skillnaden mellan fläckarna i den tredje bilden med registrering. 
 

5. Diskussion 
Diskussionskapitlet diskuterar och reflekterar kring resultaten som framkommit i arbetet 
i förhållande till frågeställningen:  

• Hur kan man använda sig av PHT (personal health technologies) för att öka 
medvedenheten om den egna hälsan? 
• Hur kan ett PHT utformas för att möjliggöra självkontroll av leverfläckar 

genom visualisering och informerande text? 
• Hur kan ett PHT utformas för att visa och upptäcka utveckling av 

leverfläckar under tid genom visualisering i form av en bildregistrering? 
 
Eftersom internet är en av de största kommunikationskanalerna för interaktiv 
hälsokommunikation (Hanson m.fl. 2008) och år 2011 hade hela 88 procent av 
befolkningen över 12 års ålder tillgång till internet (Findahl 2011) kan man anta att 
dessa 88 procent har möjlighet att använda sig av elektronisk hälsa av olika slag. Det är 
väldigt lättillgängligt för användaren till skillnad från att vänta på en läkartid och sedan 
gå till en läkare. Det kan på så vis, precis som Aswin m.fl. (2015) hävdar, minska tiden 
för att ställa en diagnos, då användaren lättare kan definiera sin hälsa. Då elektroniskt 
hälsa är något som är aktuellt hos både konsumenter och vårdpersonal kan det hjälpa 
människor att även följa sin egen hälsa. Detta kan i sin tur minska sjukvårdkostnader 
både för sjukvårdsindustrin samt den enskilda konsumenten (Reddy m.fl. 2015).  
 
5.1 Egna reflektioner 
Samtliga tjänster som har diskuteras i teorin är inriktade på sjuk hud och utlärning eller 
diagnostisering med hjälp av läkare. Denna studide har efter råd av läkare inriktats på 
att låta människor försöka definiera frisk hud. Detta skall göras med hjälp av 
självkontroll av leverfläckar samt genom en bildregistrerng där användaren kan följa sin 
leverfläck över tid. Ett sådant tillvägagångssätt kräver inte att en läkare lägger resurser 
på att granska friska fläckar utan låter människan själv bestämma när denne ska utföra 
en kontroll och undersöka om en leverfläck har utvecklats historiskt. De två 
applikationer som finns idag och riktas till privatpersoner, iDoc24 samt handyscope, 
kostar pengar. Tanken med tjänsten som har byggts i denna studie är att den ska vara 
gratis, och i och med detta vara tillgänglig för alla. Det krävs då att tjänsten fungerar 
utan personal så som hudläkare eller dyra verktyg.  
 



  
 

20 

Den metod av diagnostisering som användes i utvecklingen var ABCDE-metoden, detta 
beslut togs då det är en etablerad och välanvänd metod inom sjukvården samt efter 
diskussioner med läkare som rekomenderade den. Angreppsättet i denna studie som är  
att vända på principerna och istället fokusera på vad som är normalt har fått positiv 
kritik. Kommentarer som har uppmärksammats är ” Jag tycker det låter som en mycket 
smart strategi, att tänka ABCDE-metoden omvänt och fokusera på vad som är definitivt 
normalt, och på det sätt kunna avgöra fall som avviker från normalt.”  

För att kunna bekräfta att bildanalysen fungerade på önskat sätt utfördes ett 
valideringstest av fem personer. Ett valideringstest valdes som metod då det som skulle 
undersökas var om tjänsten fungerade som önskat samt att funktionaliteten stämde 
överens med de krav som var satta. Eftersom testledaren i denna studie även var med i 
rummet och observerade testerna framkom det även hur användarna uppfattade tjänsten. 
Kommentarerna under testets gång visade att samtliga personer förstod vad som hände 
och vad funktionaliteten var till för. Det kan då antas att om personerna hade använt 
webbplatsen hade de kunnat identifiera en förändrad eller oförändrad leverfläck i 
analysen, och på så vis agerat utefter detta. Testerna ufördes med hjälp av bilder från en 
databas och inte utifrån användarnas egna hud vilket är viktigt att poängtera då utfallet 
hade kunnat bli annorlunda. Detta eftersom det som krävs av appikationen är att bilden 
är tagen från samma vinkel och avstånd som tidigare bilder vilket kan bli utmanade för 
privatpersoner att göra. För att kunna ta sådana exakta bilder krävs det att något sorts 
hjälpmedel som till exempel Handyscop används.Vidare utveckling av applikationen 
kan därför vara att utveckla bildanalysen så att bilderna inte behöver vara från samma 
vinkel och avstånd, vilket gör att användaren inte behöver investera i dyra verktyg. 

För att testa om privatpersoner kan förstå abc från ABCDE-metoden gjordes ett 
frågeformulär där användare fick metoden förklarad för sig och sedan skulle försöka 
avgöra om bilder på leverfläckar såg sjuka eller friska ut. 76.9 procent av svaren var 
korrekta. På alla bilder hade majoriteten svarat korrekt, vilket då kan tolkas som att 
personerna har förstått informationen de fått presenterat för sig och även kunnat 
tillämpa den i praktiken av att undersöka sin egen hud. Hade dessa personer i 
verkligheten använt applikationen för att kontrollera egen hud hade de förmodligen 
kunnat använda metoderna för att kontrollera sin egen hud och på så vis antingen sökt 
vård eller undvikit onödig remittering. Det visades även att bilderna av sjuka fläckar 
hade fler rätta svar än bilderna med friska fläckar. Vilket kan tolkas som att människor 
tycker att det är lättare att säga att något ser sjukt ut än friskt, med risk att ha fel och på 
så vis låta en sjuk fläck falla bort i mängden bland friska. 

Tjänsten valde jag att göra responsiv då detta alternativ skapar fler möjligheter. Förutom 
att tjänsten kan användas av de flesta då den kan nås via dator, mobil samt surfplatta så 
kan även vilken kamera som helst användas. Detta då det är möjligt för användaren att 
ladda upp sina egna bilder via datorn och därav inte vara begränsad till en mobilkamera. 
Det skulle dock vara lämpligt att vid en vidareutveckling skapa en applikation som är 
bättre anpassad för mindre plattformar. 
 
5.2 Fortsatt forskning 
För att få fler och mer verklighetstrogna resultat bör webbplatsen testas av 
privatpersoner som får följa sin egen hälsa, för att kunna utföra detta krävs det att 
bildanalysen utvecklas så testpersonen själv eller med hjälp av en annan person kan ta 
bilderna. Utvecklingen som krävs kan göras med hjälp av tekniker som automatiserar 
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bildernas avstånd samt vinkel. Murphy (2016) pratar om avancerade metoder av 
bildregistrering där det identifieras olika grupper av pixlar och på så vis matchas 
bilderna så de alltid placeras på samma avstånd och i samma vinkel i registreringen. 
Den utvecklingen skulle innebära att fler människor kan använda webbplatsen och ännu 
mer resurser sparas. 
 
6 Slutsats 
I följande kapitel presenteras en sammanfattning av resultaten samt svar på 
frågeställningen. Syftet med arbetet var att genom ett PHT öka medvetenheten av den 
egna huden hos allmänheten, att lära människan att följa sin hud genom motiverande, 
rådgivande och visualiserande feedback. Malignt melanom är den sortens hudcancer 
som ökar mest och sjukdomen upptäcks oftast genom att födelsemärken förändras. Med 
ett PHT kan människan få en möjlighet att upptäcka sjukdomen snabbt och minska 
risken att den har gått långt i utvecklingen vid uppsökning av läkarvård.  

 
6.1 Besvarande av frågeställning 
- Hur kan man använda sig av PHT (personal health technologies) för att öka 
medvedenheten om den egna hälsan? 
Webbplatsen har utformats för att motivera användaren att agera för att främja sin egna 
hälsa, den ger råd att söka sjukvård om den egna hälsan är oroande och informerar 
genom visualisering av bilder.  
 
- Hur kan ett PHT utformas för att möjliggöra självkontroll av leverfläckar genom 
visualisering och informerande text? 
Det besvaras med den delen i webbplatsen som informerar och demonstrerar en frisk 
leverfläck utifrån den friska versionen av ABCD-metoden. Här ges användaren rådet att 
uppsöka läkarvård om en leverfläck är oroande. Den delen av webbplatsen ska 
användas som ett hjälpmedel för att utföra självkontroller, den testades genom 
enkätundersökningar som genererade en svarsprocent av 76,9 procent korrekta svar.  
 
-Hur kan ett PHT utformas för att visa och upptäcka utveckling av leverfläckar under tid 
genom visualisering i form av en bildregistrering? 
Det besvaras med delen i webbplatsen där användaren kan ladda upp bilder på en 
leverfläck och sedan jämföra bilderna i bildregistreringen. Det fungerar så att 
användaren först laddar upp en första bild på sin fläck, sedan efter en viss tid får 
användaren ladda upp en andra bild. När den andra bilden laddas upp sker 
bildregistreringen i en tredje bild, och det är i den tredje bilden användaren kan se om 
det har blivit någon skillnad på fläckarna. Användartesterna som utfördes för att testa 
den funktionaliteten visade att alla testpersoner kunde ladda upp bilder och såg 
skillnaden i bilderna. 
 
6.2 Sammanfattning 
Resultatet av arbetet är en webbplats där användaren får instruktioner om hur en 
självkontroll utförs samt får möjligheten att ladda upp bilder på en leverfläck och följa 
dess historiska utveckling genom en bildregistrering. Webbplatsen har utformats med 
fokusering på att ge användaren återkoppling där denne blir motiverad att utföra 
självkontroller, ges rådet att söka läkarvård vid oro samt ger möjlighet att historiskt 
följa sina leverfläckar genom visualiserande feedback. Informationen på webbplatsen 
baseras på ABCDE-metoden som är en minnesmetod för att undersöka leverfläckar (St. 
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John 2015). Alla bilder på leverfläckar som har använts i prototypen och samtliga tester 
kommer från PH2:s (Mendonça m.fl. 2013) öppna databas. 
 
Enligt Bardram & Frost (2016) är en av de viktigaste delarna i ett PHT att användaren 
får återkoppling. Återkopplingen ska få användaren att känna motivation, få relevant 
information i form av visualisering eller text eller ge användaren råd i form av 
vårdsökning eller förebyggande vård. Feedback kan vara antingen aktiv eller passiv, i 
applikationen som har skapats är återkopplingen både aktiv och passiv. Återkoppling 
som kan ses som både motiverande och rådgivande är sidan för självundersökning. Den 
informerar användaren om hur man utför en självundersökning och motiverar denne att 
göra detta med jämna mellanrum. Den är rådgivande då den ger rådet att uppsöka 
läkarvård om en leverfläck någonsin förändras. Den kan ses som både aktiv och passiv, 
den är aktiv med information som tilldelas användaren, och passiv genom att ge rådet 
att besöka läkare, som denne sedan på eget initiativ får göra. Återkopplingen vid 
bildanalysen ses som visualiserande återkoppling. Den visar historisk data över tid 
genom att den första bilden av fläcken alltid visas, sedan uppdateras den andra bilden 
till den senast tagna. Den tredje bilden med analys visar förändringen som möjligtvis 
har skett mellan dem. Återkopplingen som sker här ses som aktiv, då den genast 
tilldelar användaren informationen i analysen.  
 
Enligt Bergenmar (2001) ökar regelbunden självkontroll medvetenheten om den egna 
huden. Det mest effektiva sättet att informera om hur dessa självkontroller bör utföras är 
enligt Enligt McWirther & Hoffman-Goetz’s (2013) att illustrera ABCD-metoden i 
både bilder och text, därför illustreras bilder av leverfläckar i funktionaliteten för 
självkontroll tillsammans med en förklarande text.  Funktionaliteten av självkontrollen 
baseras på bokstäverna ABCD i metoden. En frisk leverfläck har vissa karaktäristiska 
drag som inte en leverfläck med cancer har, det är dessa drag som framhävs i 
instruktionerna och de kan delas in i storlek, färg, yta, form och symmetri (National 
cancer institute 2011). Denna delen av webbplatsen testades genom att presentera 
informationen i en enkät och sedan låta testpersonen försöka avgöra om fyra olika 
leverfläckar är friska eller sjuka. Majoriteten av svaren i testet visade att användaren 
kunde avgöra skillnaden efter att ha läst informationen, därför anses informationen som 
relevant för att hjälpa privatpersoner att utföra självkontroller och kunna avgöra om en 
leverfläck har friska eller sjuka drag.  
 
Funktionaliteten av bildjämförelsen baseras på E i metoden, som står för utveckling. 
Det görs genom en bildregistrering, som ofta används i sjukvård för att t.ex. upptäcka 
tillväxt i tumörer (Murphy m.fl. 2016). Datainsamlingen sker genom att användaren 
själv laddar upp bilder på sin leverfläck, sedan sker en sambandsanalys där användaren 
ska kunna se olikheter eller likheter i bilderna, beroende på om fläcken har förändrats 
eller inte. Det gör att användaren kan se skillnader över lång tid som annars hade varit 
väldigt svåra att upptäcka. Det testades genom valideringstester där testpersonen fick 
ladda upp en bild och sedan berätta vad personen ser, samtliga testpersoner klarade 
uppgiften utan svårigheter och kommentarer som uppmärksammades var ”istället för 
analys kanske det ska stå jämförelse” och ”man ser båda fläckarna i den sista bilden, så 
det syns ju att det är skillnad på dom” och ”man ser att den har ändrat storlek och 
karaktär”.  
Även webbplatsen fungerade som önskat och det uppstod inga buggar eller liknande 
under testerna. Användartesterna bekräftade hypoteserna som sattes: 
- Webbplatsen kan ladda upp bilder samt utföra bildregistreringen utan problem. 
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- Användaren förstår och kan utföra uppladdning av bilder på webbplatsen samt se hur 
jämförelsen fungerar.  
Efter användartesterna var färdiga ändrades titeln analys till jämförelse, för att beskriva 
bilden där bildregistreringen sker.  
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