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Sammanfattning 

Det projekt som redogörs i denna rapport var en del av ett samarbete mellan 

Psykologpartners och Linköpings Universitet. Projektet innefattade att genomföra en 

genreanalys på fyra olika KBT-behandlingssidor. Dessa var olika typer av 

depressionsbehandlingar på hemsidorna KBTonline, 1177, Iterapi och Livanda. Syftet 

med projektet var att ta fram förslag för att underlätta framtida utveckling av designen 

på internetbaserade KBT-behandlingssidor. 

För att undersöka hemsidorna användes metoden genreanalys för 

interaktionsdesign där först och främst målen med analysen identifierades och 

definierades. Därefter undersöktes produktens form, innehåll och syfte för att sedan 

extrahera likheter och skillnader mellan hemsidorna utifrån dessa tre element. De sista 

stegen var att samla ihop data som extraherats av undersökningen och presentera det 

för att till sist dra slutsatser utifrån det. 

De resultat som extraherades av denna analys var hur hemsidorna såg ut samt 

hur de var strukturerade, hur alla övningar var uppbyggda samt vad de innehöll, vad 

för olika medietyper de använde och till sist hur väl mobilanpassade de var. Bland 

annat var de förslag som togs fram att ha någon slags funktion som hjälper användaren 

att veta var i behandlingen hen är, att variera ifyllningsmöjligheterna och att ändra 

vissa övningar för att anpassas till mobilens storlek. 
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1. Introduktion 
Denna rapport grundar sig i ett projekt som är en del av ett samarbete mellan 

Linköpings Universitet och företaget Psykologpartners. Psykologpartners arbetar med 

bland annat psykologiska behandlingar i digital form. Detta ger patienten möjligheten 

att få psykologisk behandling på distans via internet. De behandlingsprogram som 

företaget erbjuder är för vuxna med ångest, depression, stress, oro och så vidare. Dessa 

behandlingsprogram bygger på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och använder sig av 

exempelvis texter, bilder, filmer och olika typer av övningar. Kognitiv beteendeterapi 

handlar om att få patienterna att ändra sitt beteende och uppfattningen av sig själva 

och omgivningen för att de både ska må bättre och fungera bättre i vardagen (Svensson, 

2017). KBT-behandling och även internetbaserad KBT-behandling är områden som 

det forskats mycket kring (Digital Psykologi, 2017). Det forskningen har visat på är att 

dessa är väldigt bra behandlingsmetoder för bland annat de psykologiska problemen 

som nämnts tidigare.  

Internetbaserad behandling började utvecklas i slutet av 1990-talet, och har 

sedan dess vidareutvecklats och fått positiva resultat från forskning inom detta område 

(Andersson & Carlbring, 2013). Forskningen sägs ha påbörjats i Sverige med 

förgrundsgestalterna Gerhard Andersson och Per Carlbring (Vernmark & Bjärehed, 

2012). De olika fördelarna som finns med internetbaserad KBT-behandling är bland 

annat att det blir mer lättillgängligt och kan på ett lättare sätt anpassas efter patientens 

vardag. Dessutom kan behandlarna, utan att minska kvaliteten på behandlingen, 

hjälpa fler patienter samt att denna typ av behandling tar bort riskerna för mänskliga 

fel som att till exempel glömma bort vissa behandlingsmoment (Vernmark & Bjärehed, 

2012). 

1.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är att ta fram förslag för framtida utveckling av designen på 

internetbaserade KBT-behandlingssidor. Detta ska göras med hjälp av genreanalys för 

interaktionsdesign som är ett begrepp som behandlar hur en analys av produkter eller 

tjänster av konkurrenter, eller av samma genre, genomförs. På så vis analyseras fyra 

olika behandlingshemsidor för att få fram de skillnader och likheter i funktioner och 

egenskaper som finns mellan dessa. Det är både de dator- och mobilanpassade 

hemsidorna som kommer att undersökas.  

De behandlingar och hemsidor som analyseras i denna studie är behandlingen 

Depressionshjälpen på både KBTonline, som är psykologpartners KBT-hemsida, samt 

1177, DAY-behandlingen på Iterapi och till sist behandlingen Depression och 

nedstämdhet på Livanda. Inloggning till alla hemsidor förutom Livanda gavs av 

Psykologpartners. Livanda var rekommenderad av Psykologpartners att undersöka, 

där det gick att skapa en inloggning själv för deras demobehandlingar.  
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1.2 Frågeställningar 

I denna rapport kommer en mängd olika frågeställningar att besvaras, men med en 

huvudsaklig frågeställning som lyder:  

(1) Vilka generella likheter och skillnader finns det mellan de olika 

behandlingssidorna som undersöks? 

Denna frågeställning har i sin tur begränsats för att analysen ska smalnas av. 

Begränsningarna gjordes utifrån de delar som ansågs vara mest intressant att fördjupa 

sig inom. Detta medför då ytterligare underliggande frågeställningar som är mer 

ingående på tre olika delområden som är vanliga att undersöka vid genreanalys. Dessa 

följande frågeställningar lyder:  

(2) Hur ser övningsuppgifterna ut på de olika hemsidorna? 

(2a) Vad innehåller de olika övningarna? 

(2b) Vad har de olika övningarna för syften? 

(2c) Hur är de olika övningarna formade? 

(3) Vad använder de olika hemsidorna för medietyper? 

(3a) Vad innehåller de olika medietyperna? 

(3b) Vad har de olika medietyperna för syften? 

(3c) Hur är de olika medietyperna formade? 

(4) Är de olika internetbaserade KBT-behandlingarna mobilanpassade? 

(4a) Vad innehåller de mobilanpassade hemsidorna? 

(4b) Vad har de mobilanpassade hemsidorna för syften? 

(4c) Hur är de mobilanpassade hemsidorna formade? 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjordes var att enbart undersöka internetbaserade KBT-

behandlingar på fyra olika svenska plattformar. Denna avgränsning gjordes för att 

minska omfattningen av studien, och på grund av att projektet var i samarbete med 

Psykologpartners som fokuserade på KBT-behandlingar. Varför det enbart var fyra 

olika behandlingssidor var på grund av att psykologpartners bidrog med inloggningar 

till tre av dessa samt att de rekommenderade Livanda. Att det var behandlingar för 

depression och nedstämdhet var att det var dessa behandlingar som gavs tillgång till 

samt för att få en konsekvens i vad för typ av behandling som undersöktes. Ytterligare 

avgränsningar som gjordes var att fokuset låg på de delar av hemsidorna som 

frågeställningarna behandlar. Då studien redan var så pass omfattande som den var 

valdes det av utrymmesskäl att inte ta med de övriga delarna av hemsidorna.   
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt ges en fördjupning av begreppen KBT samt internetbaserad KBT-

behandling. Dessutom ges en beskrivning av de olika hemsidorna och deras 

behandling som undersöks i denna rapport.  

2.1 Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Kognitiv beteendeterapi, eller KBT, är inom psykoterapin ett väletablerat begrepp som 

under de senaste 50 åren utvecklats snabbt och framgångsrikt inom flertalet 

problemområden (Öst, 2006)1. Trots att detta begrepp är så pass väletablerat finns det 

ingen formell definition på begreppet som är allmänt accepterad av alla 

beteendeterapeuter. Kognitiv beteendeterapi är ett behandlingssätt som fokuserar på 

att förändra patientens beteende istället för att lägga fokus på patientens 

personlighetsegenskaper.  

Människan har sedan långt tillbaka alltid, på ett eller annat sätt, försökt påverka 

varandra även långt innan beteende hade börjat studeras. Det var först under 1800-

talet som grunden för beteendeterapin lades och utvecklingen av den påbörjades. 

Det finns som sagt många områden av människans beteende som kan behandlas 

med kognitiv beteendeterapi. För att exemplifiera hur detta kan gå till kan två områden 

nämnas, vilka är generaliserat ångestsyndrom och depression. Ångest kan antagligen 

många känna igen sig i, men den oro som diskuteras vid generaliserat ångestsyndrom 

är när personen konstant upplever oro och ångest. Vid kognitiv beteendeterapi för 

patienter med generaliserat ångestsyndrom är det viktigt att få patienten att fokusera 

mer på processen, istället för resultatet av en handling. Fokuset på resultatet leder ofta 

till ångestframkallande tankar över vad som kan komma att hända och patienten måste 

därmed ledas mer till nuet. Utifrån detta och ytterligare faktorer som Öst tar upp kan 

det då tolkas att det ligger en stor vikt på terapeuten och terapisamtal för att nå fram 

till det rätta fokuset. Dock får patienten under denna behandling testa olika strategier 

för att se vilka som fungerar bäst, detta bör på så vis även användas av patienten 

hemma för att få bättre slutresultat. Patienterna kan även få använda sig av olika typer 

av dagböcker för att både patient och terapeuten ska få en bra bild över hur patienten 

mår och vad hen gör. 

Till skillnad från ångest är depression ett tillstånd som innebär en nedstämdhet 

och ovilja att engagera sig i olika typer av aktiviteter. Dock finns det även likheter med 

ångest så som problem med att koncentrera sig. KBT för depression kan genomföras 

på många olika typer av sätt, men huvudsyftet är att bland annat att aktivera patienten 

för att bryta ner passiviteten, ändra patientens sätt att tänka och så vidare. Vid 

behandling av terapi betonar Öst på att hemuppgifterna är den betydande delen av 

terapin och inte sessionerna i sig, även fast dessa också är av stor vikt. 

KBT-behandlingar kan på så vis generellt vara ganska lika men att de i mer detalj 

varierar beroende på vad för sjukdom eller tillstånd som patienten behöver behandling 

för.  

                                                   
1 Allt under denna rubrik refererar till Öst (2006). 
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2.2 Internetbaserad KBT-behandling 

Det har sedan lång tid tillbaka varit av stort intresse att undersöka olika sätt att 

förmedla kognitiv beteendeterapi, allt från individuella- samt grupp sessioner till 

telefonsamtal och, det mest nytillkomna, internetbaserad KBT (Andersson & Cuijpers, 

2008). Utvecklingen av internetbaserad psykologisk behandling påbörjades, som 

nämnts tidigare, i slutet av 90-talet och grundar sig till störst del på KBT (Andersson 

& Carlbring, 2013). Forskning på internetbaserad behandling har på grund av dess 

korta livstid inte bedrivits under så många år, men har ändå ökat för varje år. Ett av de 

länder där forskningen inom detta område har skett som mest är även i Sverige 

(Vernmark & Bjärehed, 2012).  

Andersson (2009) nämner att det i Sverige har tagits fram ett tillvägagångssätt 

för internetbaserat KBT där patienten fortfarande har kontakt med terapeuten, men 

att denna kontakt är något mer begränsad. Detta blir mer av en vägledd självhjälp, där 

patienten behandlas med hjälp av hemsidor samt textfiler istället för fysiska böcker 

och har kontakt med patienten via exempelvis email, telefon eller ett fåtal kortare 

träffar (Andersson et al., 2008; Andersson & Carlbring, 2013; Vernmark & Bjärehed, 

2012). På så vis är dessa typer av behandlingar väldigt lika behandlingar med enbart 

fysiska sessioner där enda skillnaden är att det mesta informationsutbytet sker över 

internet. Utöver texterna som läses utefter en viss ordning som är given får patienterna 

även  hemuppgifter som kopplas till varje textavsnitt (Vernmark & Bjärehed, 2012). 

Andersson och Carlbring (2013) hävdar att kontakten med terapeuten är viktig för 

patienterna men att behovet av mängden kontakt kan variera. I en studie genomförd 

av Andersson och Cuijpers (2009) visas det att stöd under behandling bidrar till en 

större effekt än om behandlingen skulle genomföras utan stöd. Dock menar de på att 

det krävs mer studier för att ta reda på ifall detta stöd i vissa fall skulle kunna 

automatiseras eller inte. Kontakten med terapeuten är till för att patienten till största 

del ska ha möjlighet att bland annat ställa frågor, få förklaring på behandlingsinnehåll 

och stöd samt uppmuntring för att uppehålla sitt fokus och fortsätta behandlingen.  

Internetbehandling kan dock lätt leda till avhopp, vilket skulle kunna bero på att 

det möjligtvis blir ett ännu större ansvar för patienten att genomföra behandlingen 

(Andersson & Carlbring, 2013). Detta märkte Andersson och Carlbring (2013) när de 

utförde olika behandlingsstudier då antalet avhopp minskade när de började med 

inplanerade telefonuppföljningar. Därför menar de att det är väldigt viktigt att sätta 

tydliga ramar och mål för behandlingen. Behandlingstiden brukar även vara varaktig i 

ungefär 8-12 veckor där patienten läser ett nytt textavsnitt varje vecka (Vernmark & 

Bjärehed, 2012). Tiden varierar beroende på vilket problem som patienten har och 

behöver hjälp med. 

Denna typ av behandling har såklart fördelar också, som bland annat är att 

behandlingen och behandlingsmaterialet blir mer lättillgängligt (Vernmark & 

Bjärehed, 2012). Vernmark och Bjärehed (2012) menar även på att patienten slipper 

både ta ledigt och ta sig någonstans för dessa sessioner då allt material finns tillgängligt 

på dator, mobil och dylikt. På så vis kan patienten också lätt repetera materialet och 

även kontakta terapeuten vid frågor etc. Dessutom är det även fördelaktigt då 

terapeuterna kan hjälpa fler patienter, detta utan att kvaliteten på behandlingen blir 

försämrad.  Då allt material finns färdigt på hemsidorna finns det på så vis inte heller 

någon risk för att någon viktig del av behandlingen blir missad. Då detta även är 



13 
 

ytterligare ett alternativt sätt för behandling kan det vara möjligt att fler söker och får 

vård för sina problem.  

Trots alla dessa fördelar nämner även Vernmark och Bjärehed (2012) att det även 

finns vissa nackdelar, varav en handlar om att det är svårt att fånga upp de patienter 

som har en tyngre problematik. Med det menas de som exempelvis har en tyngre eller 

svårare ångest eller depression. Dock har denna typ av behandling, bortsett från de 

fåtal nackdelarna, visat vara väldigt effektiv och kan nästintill efterliknas behandlingar 

med fysiska sessioner. Slutligen kan det även nämnas att internetbaserad KBT-

behandling kan implementeras på olika sätt, men där två vanliga alternativ är via en 

specialistenhet eller vårdcentral (Vernmark & Bjärehed, 2012). 

2.4 Presentation av behandlingshemsidorna 

Här nedan ges en förklarande bakgrund till de olika behandlingshemsidorna och deras 

behandling som undersöks och analyseras i denna rapport. 

2.4.1 Depressionshjälpen, KBTonline 

KBTonline är en tjänst från företaget Psykologpartners, som tidigare nämnts också är 

projektgivarna för denna rapport. Behandlingsprogrammet för denna hemsida heter 

Depressionshjälpen som ägs av Psykologpartners och är framtagen av Kristoffer 

Vernmark och Elin Sjöberg som båda är legitimerade psykologer (Vernmark, 2017). 

Depressionshjälpen består av sju avsnitt, där patienten förväntas göra ett avsnitt i 

veckan. Varje avsnitt består i sin tur av flera delar, eller sidor, som innehåller texter, 

bilder, videor och ljudfiler (KBTonline, 2017). Dessutom innehåller avsnitten frågor 

och övningar av olika slag som patienten kan svara på via hemsidan. Patienten kan 

även på behandlingshemsidan få kontakt med behandlaren via funktionen 

meddelanden. 

2.4.2 Depressionshjälpen, 1177 

På hemsidan 1177 (Holmér, 2017) erbjuds en mängd olika e-tjänster, bland annat KBT-

behandling. För att komma åt dessa måste patienten vara i kontakt med en psykolog 

eller psykoterapeut för att de i sin tur ska bedöma om patienten ska få en behandling 

via internetbaserad KBT-behandling. Det går även i vissa fall att få tillgång till denna 

typ av behandling via privata företag.  

Den behandling som undersöks i denna studie är dock samma 

behandlingsprogram som Psykologpartners KBTonline och innehåller därmed samma 

antal delar, eller avsnitt som det heter i KBTonline (Vernmark, 2017). I 

Depressionshjälpen på 1177 heter dessa delar moduler istället för avsnitt. Innehållet är 

dock som sagt samma som i KBTonline, men de skiljer sig i hur de valt att presentera 

det och är därmed designmässigt olika. Likt KBTonline innehåller varje modul flera 

delar med texter, bilder, videor, ljudfiler och övningar. Patienterna kan även få kontakt 

med sin behandlare på denna sida. 
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2.4.3 DAY, Iterapi 

Denna behandlingssida är en plattform skapad av Linköpings Universitet och var 

enbart en behandlingsstudie, som nu är stängd, där de som arbetade med studien var 

legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer. Behandlarna i denna 

behandlingsstudie var psykologer som var under utbildning. Behandlingen som på 

denna hemsida heter DAY är en psykologisk behandling för nedstämdhet och 

framtagen av forskare och psykologer på Linköpings Universitet. Behandlingen är även 

baserad på KBT (DAY, 2017) och består, likt Depressionshjälpen, av olika delar som 

här kallas för behandlingsmoduler. Dessa behandlingsmoduler består i sin tur av olika 

delar med texter, bilder, videor och övningar av olika slag. Likt de andra hemsidorna 

går det även här att kontakta behandlaren via hemsidan. 

2.4.4 Nedstämdhet och depression, Livanda 

Livanda är Sveriges första och största leverantör av kognitiv beteendeterapi via 

internet. Denna sida startades av en grupp psykologer som arbetade med att ta fram 

och utvärdera självhjälpsprogram baserade på KBT under flera år. Livanda samarbetar 

idag med pågående världsledande forskningsprojekt vid Uppsala Universitet, samt att 

de har pågående forsknings- och samarbetsprojekt med Gävleborgs läns och 

Västermanlands läns landsting (Om Livanda, 2017).  

Det program som undersökts i denna studie är depression och nedstämdhet som 

är ett program framtaget av Livanda. Detta program är upplagd som en kurs som 

innehåller 14 olika verktyg, dessa kan näst intill likställas med vad som kallas 

avsnitt/moduler på de andra hemsidorna. Patienten rekommenderas att arbeta med 

verktyget 3–5 dagar, men har tillgång till programmet i totalt 15 veckor (Depression 

och nedstämdhet, 2017). Det som finns i verktygen är texter, bilder, videor, ljudfiler, 

bildspel och även olika typer av övningar. Även på denna sida finns det möjlighet att 

kontakta behandlaren via meddelanden.  
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3. Teori 
Utifrån en studie gjord av Arvola, Lundberg och Holmlid (2010) visar de att både 

genreanalys och konkurrensanalys har sina för- och nackdelar. De menar därmed att 

det går att integrera dessa två för att kunna utnyttja fördelarna av de båda metoderna. 

Även fast genreanalys tidigare enbart använts för att analysera film och litteratur anser 

Arvola et. al. (2010) att detta även borde gå att applicera på interaktionsdesign. 

Fördelen med genreanalys är att den med störst sannolikhet ger en mer detaljerad 

beskrivning av de olika elementen, men att konkurrensanalys begränsar analysen 

genom att sätta upp ett eller flera syften. Vad genreanalys och konkurrensanalys är 

kommer därför att tas upp under nästkommande två rubriker. Till sist presenteras 

genreanalys för interaktionsdesign som då är en kombination av dessa två redan 

nämnda begrepp. 

3.1 Genreanalys (Film och litteratur) 

Begreppet genre beskriver Swales (1990) som ett luddigt begrepp, men som lätt 

uppfattas som en term som refererar till en särskiljande kategori av någon typ av 

konversation. Eftersom begreppet kan uppfattas på lite olika sätt diskuterar Swales hur 

denna term skulle kunna karaktäriseras. Det bör då nämnas att den egna 

karaktärisering som han gör grundar sig i hans syfte att använda begreppet, vilket är 

utifrån kommunikativa händelser. I denna diskussion kommer han fram till olika 

kriterier som verkar vara viktiga för att kunna fördela olika (kommunikativa) 

händelser i olika genres. Bland annat kan tre kriterier extraheras, som även Arvola et. 

al. (2010) använder sig av, vilka är, form, syfte och innehåll. Dock kan det tolkas utifrån 

vad både Arvola et. al. (2010) och Swales (1990) säger att dessa snarare bör användas 

i kombination med varandra än separat för att få en bra kategorisering. 

Kommunikativa syften verkar enligt Swales (1990) vara viktiga för att dela in 

olika kommunikativa händelser i olika genrer. På grund av att många anser att detta 

kriterium bland annat är mer begränsat än kriteriet form så kan syfte på så vis 

eventuellt inte fungera lika bra som ett primärt kriterium. Att syfte som ett kriterium 

är mer begränsat är även positivt då det i många fall inte blir för lätt att klassificera in 

händelser i olika genres. Dock finns det i vissa fall syften som är ganska lätta att 

klassificera och identifiera, som exempelvis matlagningsrecept som kan karaktäriseras 

som instruktionstexter och så vidare. 

Swales (1990) nämner bland annat två tillvägagångssätt att ta fram ytterligare 

faktorer som kan användas för att kategorisera medlemskap, alltså tilldela en genre, 

och dessa är via definition och familjelikhet. Via definitions-tillvägagångssättet är det 

möjligt att särskilja medlemskap utifrån vilka egenskaper som finns, vilket kan tolkas 

som vilken form medlemmarna har. Består medlemmarna av samma uppsättning 

egenskaper är de medlemmar av samma specifika kategori. Tillvägagångssättet för 

familjelikhet handlar om att kategorisera medlemmar utifrån likheter till sin familj, 

men problemet här är att gränsen för var likhet med familjen går är svår att 

konkretisera. Därav, som nämnts tidigare kan det vara bra att ha dessa typer av 

kategoriseringar i kombination med andra faktorer. 
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Till sist kan det även nämnas hur innehåll kan ha en påverkan i kategorisering, 

vilket Swales (1990) illustrerar genom att tala om administrativ brevväxling. 

Administrativ brevväxling menar han inte är tillräckligt för att utgöra en genre, men 

han påstår att det finns det inom begreppet, som exempelvis brev med bra nyheter 

respektive dåliga nyheter. Dessa typer av genrer går på så vis inte att fastställa utan att 

se på innehållet i breven för att besluta om brevet förmedlar en bra eller dålig nyhet. 

Arvola et. al. (2010) exemplifierar i sin tur dessa tre kriterier i kombination med 

varandra genom att nämna telefonräkningar, där dess utseende och upplägg kan ses 

som dess form och telefonsamtalen samt kostnaderna för dessa kan ses som innehållet. 

Telefonräkningen skickas ut för att informera mottagaren om vad, när varför och hur 

personen ska betala detta, vilket då till sist kan ses som syftet. 

I Arvola et. al. (2010) nämner de även proceduren för en sådan här typ av 

genreanalys som de menar består av fyra steg, där de tre första stegen behandlar 

kriterierna nämnda ovan, innehåll, syfte och form. Första steget är att undersöka och 

kartlägga innehållet o dess element samt vad dessa element i sin tur består av. Nästa 

steg är att ta fram syftet med produkten som helhet, men även dess delar. Det tredje 

steget behandlar beskrivningen av formen på hela produkten och dess delar. Det 

slutgiltiga steget handlar om att se och jämför produkterna med varandra för att 

identifiera dess likheter och olikheter. 

3.2 Konkurrensanalys 

För att citera Brown nämner han i sin bok Communicating Design (2007)2 att en 

konkurrensanalys handlar om att ”rada upp dina produkter med andra produkter och 

visa var din faller kort och var din är överlägsen” (egen översättning). Alltså, som 

nämnts tidigare, handlar det om att jämföra liknande produkter med varandra för att 

kunna upptäcka likheter och skillnader mellan dem. För att påbörja en 

konkurrensanalys menar Brown att det är lättast att fastställa vad målet med analysen 

är. För att underlätta framtagningen av detta är det möjligt att använda en 

brainstorming-session med de personer som kommer att vara involverade i analysen. 

På så vis blir det även en försäkran om att alla medlemmar har uppfattat målet på 

samma sätt. Det målet även bör involvera är vilka typer av kriterier och konkurrenter 

som är relevanta att undersöka för att uppnå det. Beroende på vad målet för analysen 

är kan den bli bredare eller mer fokuserad. Den bredare typen av konkurrensanalys ger 

en bra överblick över hur dessa sidor ser ut medan den mer fokuserade oftare används 

för att undersöka mer specifika delar av sidorna. Ett exempel som Brown tar upp som 

kan undersökas vid en mer fokuserad analys är vilka rubriker som används för de olika 

navigationskategorierna.  

Efter att målet har klarlagts inleds steg två av analysen. I denna del av analysen 

måste ett konkurrens-ramverk att väljas, alltså hur de olika produkterna ska 

presenteras. Detta kan göras på tre olika sätt enligt Brown, det ena är genom en matris, 

det andra kallar han för ”two-by-two” och det sista kallar han för ”the small multiples”. 

Matrisen innehåller kriterierna i det vertikala ledet och produkterna som ska 

undersökas i det horisontella ledet. I denna matris går det att ha olika typer av ”svar” 

för vad som gäller för varje kriterium på de enskilda produkterna. Antingen används 

                                                   
2 Under denna rubrik är allt refererat till Brown (2007) om inget annat uppges. 
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ja och nej svar, betygsättning med exempelvis 1–5 svar eller till sist mer utförliga 

beskrivningar. Det som Brown kallar för ”two-by-two” presenterar den data som 

samlats in i form av en graf, men där enbart två kriterier går att undersöka. Eftersom 

det enbart är två kriterier är det mer rimligt att de är av den bredare termen. De olika 

produkterna placeras då i sin tur ut på grafen utifrån vilken förhållning de har till dessa 

två kriterier. Till sist ska även ”the small multiples” nämnas som kortfattat handlar om 

att placera ut små bilder på de olika produkterna, exempelvis startsidorna för de olika 

hemsidorna. På så vis blir det lätt att jämföra exempelvis hur de olika sidorna ser ut 

och var de placerat olika typer av funktioner, egenskaper och så vidare. Att fylla i data 

i det ramverk som då valts är enligt Arvola et.al. (2010), det tredje steget i analysen. 

Något som Brown även tar upp är hur detta som nämnts ovan ska organiseras i 

en rapport, vilket Arvola et.al (2010) har med som en del av steg två. Antingen 

organiseras det utefter kriterier eller konkurrenter. Vid organisering utefter kriterier 

blir det lätt att se hur de olika konkurrenterna förhåller sig till varandra vad gäller de 

olika kriterierna som undersöks. Bristen i denna organisering är att 

användarupplevelsen (eng. user experience) av helheten för varje enskild produkt 

försvinner. Denna brist minskas om rapporten organiseras efter konkurrenter, vilket 

innebär att varje produkt beskrivs var för sig. Dock leder detta till att det blir svårare 

att jämföra produkterna med varandra. Därmed har de varandras styrkor och 

svagheter. Detta eftersom den förstnämnda varianten som nämns brister i att 

demonstrera helheten vilket den andra varianten har som styrka, medan den andra 

varianten brister i att underlätta jämförelse vilket den första varianten har som styrka. 

Det slutgiltiga steget i en konkurrensanalys är att utifrån den data som samlats in 

dra slutsatser genom att tolka det i kontext med klientens önskan och mål med 

analysen.  

3.3 Genreanalys (Interaktionsdesign)3 

En genreanalys inom interaktionsdesign är en blandning av de två begreppen och 

metoderna som nämnts innan. Denna metod används ofta i inspirationssyfte för att 

underlätta skapandet av nya versioner av en produkt eller tjänst. Denna typ av analys 

beskrivs av både Arvola (2014) och Arvola et. al (2010), där det övergripande upplägget 

av en genreanalys är desamma men där de olika stegen är uppradade på någorlunda 

olika sätt. Första steget i de båda beskrivningar är likt det första steget av en 

konkurrensanalys, att identifiera och definiera målet eller målen med analysen 

(Arvola, Lundberg, & Holmlid, 2010; Arvola, 2014; Brown, 2007). För att begränsa 

analysen är det också viktigt att bestämma en användningsuppgift som produkterna 

ska jämföras med avseende på, som exempelvis hur menyerna ser ut på olika hemsidor 

inom samma genre.  

Nästa steg beskrivs av Arvola et. al (2010) som ett steg med fyra underliggande 

delar av steget, medan det beskrivs av Arvola (2014) som fyra separata steg. Det som 

behandlas är oavsett tre huvudsakliga delar, vilka är innehåll, syfte och form, som även 

är ordningen de undersöks i. När innehållet undersöks är det viktigt att studera 

beståndsdelarna, vilka de är, vad de består av och hur de förhåller sig till varandra. 

                                                   
3 Efterföljande användning av detta begrepp kommer att syfta till den beskrivning som görs i 

denna del av rapporten. 
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Därefter ska syftet med produkten och dess beståndsdelar klargöras, där följande fråga 

kan vara av relevans: Har produkten samma syften som andra liknande produkterna, 

och vad används de olika beståndsdelarna till? Sedan genomförs en beskrivning av 

formen på produkten och dess beståndsdelar. Detta involverar bland annat layout, 

textur, rörelser och ljud. Det slutgiltiga steget är att ta ut alla likheter och skillnader, 

vad gäller innehåll, syfte och form, som de olika produkterna har. Något som kan vara 

av relevans att ta fram är exempelvis nödvändiga egenskaper som underlättar för 

användaren att känna igen och intressera sig av produkten. 

De sista två stegen av en genreanalys är att samla ihop den data som extraherats 

från analysen samt presentera den och till sist dra slutsatser utifrån den. Att presentera 

data som samlats in går att göra på olika sätt, bland annat genom att skriva en profil 

för varje produkt (Arvola, 2014) eller genom någon av de andra varianterna beskrivna 

i steg två under konkurrensanalys. De slutsatser som dras ska även dokumenteras för 

att underlätta arbete med att ta fram designförslag till produkten. Det som kan vara av 

relevans att nämna är eventuella designproblem och lösningar, alltså vad som var bra 

respektive dåliga designelement hos de olika produkterna. 

Ytterligare något som kan vara bra att tänka på när en genreanalys ska 

genomföras är att inte enbart fokusera på att undersöka produkter eller tjänster som 

är av samma genre Arvola (2014). Andra kan ha skapat helt annorlunda lösningar än 

vad som vanligtvis används inom den genren som undersöks, men som kan vara 

användbart även i den genre som undersöks. Ett begrepp som på så vis skulle kunna 

vara bra att ha i åtanke är att tänka utanför ramarna för att inte fastna vid specifika 

designkoncept. 
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4. Metod 
I denna del av rapporten kommer en beskrivning av den genreanalys som används i 

denna rapport att göras för att sedan gå igenom hur själva proceduren går till. Att just 

genreanalys för interaktionsdesign valdes var för att kontaktpersonerna från både 

Psykologpartners och Linköpings Universitet hade en önskan om att denna metod 

skulle användas i detta projekt. 

4.1 Genreanalys 

För att fastställa de olika delarna av behandlingarna som skulle vara av störst intresse 

att undersöka genomfördes först en generell undersökning av behandlingarnas 

utseenden. Vid denna undersökning analyserades hemsidorna med hjälp av en typ av 

strategi. Denna strategin handlade om att undersöka hemsidorna från dess grund för 

att sedan arbeta sig uppåt. Med det menas att undersöka alla delar av de olika 

hemsidorna för att kunna fastställa vilka områden som var mest intressanta att 

analysera. Därmed genomfördes en datainsamling för att kunna besvara den första 

frågeställningen samt för att fastställa de underliggande frågeställningarna. För att i 

sin tur undersöka dessa underliggande frågeställningar användes en annan typ av 

strategi. Denna strategi innebar att analyserna började uppifrån, alltså vid de område 

som frågeställningen behandlade och arbetade sig sedan nedåt och djupare in i 

detaljerna av det området. Dessa analyser genomfördes i största möjliga mån efter de 

steg som tidigare nämnts under rubrik 3.3. Det första steget är därmed redan beskrivet 

utifrån de frågeställningar som ställts upp för denna rapport. Eftersom att det var flera 

mål, eller frågeställningar, så bearbetades varje frågeställning en efter en för varje steg 

som genomfördes. Då frågeställningarna var både generella och mer detaljerade tog 

denna rapport sig an båda variationerna av konkurrensanalys, både den bredare och 

den smalare. Efter att den mer generella frågeställningen analyserats gick analysen 

vidare in på de smalare frågeställningarna. Varje enskild frågeställning analyserades i 

sin tur även varje hemsida för sig för att till sist jämföra hemsidorna med varandra. 

Sammanställningen av den data som samlades in presenterades i form av fritext, 

matriser, figurer och demonstreringar med hjälp av bilder på de olika delarna av 

hemsidorna. Matriserna användes enbart för att redovisa enklare funktioner medan 

fritexterna gav mer detaljerade beskrivningar av olika funktioner, egenskaper och så 

vidare. Figurerna användes för att ge en bättre överbild över strukturen på 

hemsidorna. Bilderna användes i kombination med fritexten för att underlätta 

förståelsen för hur de olika delarna såg ut, hur de användes och vad de användes till. 

Presentationerna skedde först och främst varje frågeställning för sig och sedan inom 

dessa varje behandlingshemsida för sig. Det görs även en sammanställning av 

resultaten i slutet av presentationen för varje frågeställning. 

Det som var av störst relevans och viktigast för kunden att tänka på framhävs 

mest. Till sist drogs slutsatser utifrån egna åsikter av sammanställningen av den data 

som samlats in. Dessa slutsatser presenteras som förslag över vad som kan behöva 

tänkas på vid vidareutveckling av behandlingshemsidorna. 
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4.2 Procedur och utrustning 

Det som utfördes i denna rapport var därmed genreanalysen utifrån det sätt som 

beskrivits under föregående rubrik, alltså varje frågeställning för sig. De hemsidor som 

undersöktes i denna rapport var, som nämnts tidigare, försedda av klienten, 

Psykologpartners, där det första som skedde var att varje enskild hemsida undersöktes. 

Varje del som var av intresse antecknades och skissades på papper för att tillslut samlas 

ihop och presenteras på det sätt som beskrivits under föregående rubrik. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en laptop, HP Pavilion 15 tum, samt en Iphone 

5S.   



21 
 

5. Resultat 
De resultat som extraherats utifrån datainsamlingen presenteras nedan, där först en 

genomgång görs över hur de olika hemsidorna såg ut i allmänhet och vad för olika delar 

de bestod av. Därefter presenteras och besvaras de övriga frågeställningarna som 

ställts för denna rapport. De bilder som används under denna del av rapporten är till 

för att illustrera och demonstrera de olika delarna av de olika behandlingshemsidorna 

(se Appendix A för KBTonline, B för 1177, C för Iterapi och D för Livanda). 

5.1 Likheter och skillnader mellan hemsidorna 

Här nedan presenteras varje enskild hemsida i följande ordning, KBTonline, 1177, 

Iterapi och till sist Livanda. Detta är därmed en generell beskrivning av den data som 

samlats in under undersökningarna av de olika hemsidorna och besvarar även den 

första frågeställningen. I slutet av denna del görs en sammanfattning av hemsidornas 

utseenden och innehåll. 

5.1.1 Depressionshjälpen, KBTonline4 

Den första sidan som presenteras för behandlingen på KBTonline är en 

inloggningssida (se bild 1). Vid inloggning för första gången på denna hemsida 

hamnade användaren5 på en sida där det fanns en video samt text. Längst ner på sidan 

fanns sedan en knapp som det stod starta programmet på. Denna sida fanns inte 

tillgänglig efter att denna knapp blivit tryckt. Övriga gånger, vid inloggning, kom 

användaren automatiskt till den sida i det avsnitt som var uppe senast. 

         
 Bild 1. Inloggningssida för KBTonline.                       Bild 2. Första sida för avsnitt. 

Nästa bild som demonstreras är bild 2, som visar hur varje avsnitt började, där 

det stod en rubrik och text med vilket avsnitt det var och vad det handlade om. Denna 

rubrik och text varierade beroende på vilket avsnitt det var. Både meny- och 

innehållsknapparna, som kan ses i övre högra hörnet i bild 2, fanns tillgängliga på alla 

sidor förutom vid inloggningen och följde även med vid scrollning. Dessa knappar blev 

till spalter på högerkanten som skuggade det bakomliggande innehållet samt sköt det 

till vänster (se bild 3a och 3b). När spalten var framme hade både meny- och 

innehållsknapparna ersatts av en döljknapp. Rubriken på menyspalten var meny, likt 

                                                   
4 Alla bilder i denna rapport som är från behandlingen Depressionshjälpen på KBTonline är 

återgivna med tillåtelse av Psykologpartners. 
5 Användaren syftar till författaren av denna rapport som har utfört denna undersökning. 
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knappens namn, medan innehållsspaltens rubrik var depressionshjälpen. Menyn 

innehöll bland annat funktionerna meddelanden och mitt mående. Innehållsspalten 

gick att scrolla i eftersom varje avsnitt var uppradade under varandra. Oavsett vilket 

avsnitt användaren befann sig i hamnade hen alltid högst upp i innehållsspalten, alltså 

på avsnitt ett. Alla delar i innehåll gick att trycka på vilket tog en direkt till den sidan. 

Här var det även möjligt för användaren att se hur långt hen kommit i behandlingen 

genom att varje föregående sida markerats. Det bör även nämnas att innehåll- och 

menyknapparna alltid tog en högst upp på sidan om dessa trycktes på, oavsett var 

användaren befann sig på sidan. Denna position kvarstod även fast dessa spalter togs 

bort genom att antingen trycka utanför spalten eller på döljknappen.  

             
       Bild 3a. Menyspalten.                           Bild 3b. Innehållsspalten. 

Väl inne på ett avsnitt stod det högst upp vilket avsnitt det var och rubriken för 

just den sidan (se bild 4). Under detta fanns all text samt alla bilder, videor, ljudfiler 

och övningar, vilket också varierade beroende på vilken sida och vilket avsnitt 

användaren befann sig på. Längst ner på sidorna fanns alltid vilken sida användaren 

var på och hur många det fanns totalt i avsnittet, exempelvis kunde det stå Sida 1/9. 

Det fanns även två knappar där en var högercentrerad samt hette nästa sida och en 

annan knapp som hette spara och fortsätt som var mittencentrerad (se bild 5). Dessa 

knappar fanns aldrig samtidigt utan det var antingen den ena eller den andra.  

         
 Bild 4. En sida i ett avsnitt.                        Bild 5. Knapparna spara och fortsätt samt nästa sida. 

Då frågeställningarna behandlar bland annat övningarna och medietyper 

kommer detta inte att beskrivas mer i denna del utan går att läsa mer om under 5.2.1 

och 5.3.1. 
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5.1.2 Depressionshjälpen, 11776 

Depressionshjälpen via 1177 hade en inloggning med hjälp av bank-id, mobilt bank-id, 

andra e-tjänster eller lösenord och sms. Väl inloggad fick användaren först välja vilken 

behandling som skulle genomföras (se bild 6). Högst upp på denna sida fanns det en 

header med loggan för 1177 och texten E-tjänster på höger sida. På vänster sida fanns 

en logga ut-knapp och under detta en text där det stod vem användaren var inloggad 

som. Under denna header fanns något som kallas brödsmulor (eng. breadcrumbs) för 

att göra det enklare att gå tillbaka till sidor som varit innan den aktuella sidan. De 

brödsmulor som gick att trycka på var understrukna och i blå text (se bild 6 och 8a). 

Detta fanns även på alla sidor i behandlingen. 

För att komma in på behandlingen tryckte användaren på knappen för den 

behandling som skulle genomföras. Var det första gången användaren gick in på 

behandlingen hamnade hen först på sidan som kan ses på bild 7. Det som kan ses på 

bilden är ett pop-up fönster med en snabbguide över hur hemsidan såg ut och 

fungerade. Snabbguiden gick sedan att hitta på knappen som hette information från 

vårdgivaren (se bild 8a).  

      
    Bild 6. Sidan för val av behandling.                      Bild 7. Pop-up fönstret för snabbguiden. 

Bakom denna snabbguide fanns startsidan, som även var översiktsfliken, som 

användaren i övriga fall kom direkt till (se bild 8a). Högst upp i rutan under flikarna 

fanns en mätare som visade hur många dagar som behandlingen pågått utav de 

rekommenderade antalet dagar. Under detta fanns en knapp som det stod information 

från vårdgivaren på och sedan visa snabbguide i blå text. Med hjälp av plustecknet 

som fanns i denna knapp fälldes en ruta ner som visade information från vårdgivaren. 

Plustecknet blev till ett minustecken som fällde tillbaka rutan igen om den trycktes. 

Under detta fanns alla de moduler som användaren hade tillgång till. På de olika 

modulerna fanns text med vilken modul det var samt dess rubrik, sedan antalet dagar 

det var kvar för den modulen och till sist ett plustecken. Detta plustecken fungerade 

likadant som tidigare fast i detta fall med de olika delarna av modulerna uppradade (se 

bild 8b). Dessutom kunde de olika delarna i modulerna ha olika färger i syfte att visa 

om delen exempelvis var tillgänglig, färdig eller pågående. Färgerna förklarades även 

längst ner i den vita rutan som kan ses på bild 8a. Delarna i modulerna kunde även ha 

en liten figur som såg ut som en fyrkant med tre sträck i som betydde att delen innehöll 

övningar.  

                                                   
6 Alla bilder i denna rapport som är från behandlingen Depressionshjälpen på 1177 är återgivna 

med tillåtelse av 1177 och Psykologpartners. 
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 Bild 8a. Startsidan och även sidan för översikt.                   Bild 8b. En nedfälld ruta för en modul. 

Alla de olika delarna i varje modul var inte tillgängliga från början, utan det var 

enbart den första delen som var tillgänglig. Allt eftersom delarna blev klara blev nästa 

del tillgänglig. Till en början fanns även bara den första modulen och för att få tillgång 

till de övriga modulerna var behandlaren tvungen att tillgängliggöra dessa. Varje gång 

en ny modul blev tillgänglig blev användaren tvungen att svara på ett formulär. Detta 

formulär var i samma ruta som allt annat befann sig i, dock utan att vara i någon flik. 

Det gick inte heller att gå ur formuläret utan att genomföra det, checka i checkboxen 

för att markera som färdigt och trycka på sparaknappen (se bild 9). Markera som 

färdigt och sparaknappen fanns längst ner på sidan.  

                           
       Bild 9. Checkruta för att markera som färdigt samt sparaknapp.       Bild 10. Del av formuläret. 

Formuläret bestod av fyra frågor där varje fråga hade fyra radioknappar med 

olika svarsalternativ (se bild 10). För att se resultaten som extraherats från formulären 

var användaren först tvungen att gå in på resultatfliken för att sedan trycka på pluset 

på knappen för resultaten (se bild 11a).  I denna ruta visades tre rubriker, livskvalitet, 

depressiva besvär och arbete med övningar, som under sig hade en kort beskrivande 

text, en graf och en tabell för resultaten som extraherats ur formulären (se bild 11b). 

       
 Bild 11a. Inne i resultatfliken.                         Bild 11b. En graf och tabell för det extraherade resultatet. 
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                             Bild 12. En sida i en modul. 

Väl inne i en del av en modul såg sidorna ungefär ut som i bild 12, men där 

innehållet i varje del varierade, som nämnts tidigare. Längst ner på sidan fanns det 

sidnummer i kombination med föregående- och nästaknappar samt första- och 

sistaknappar (se bild 13). Alla sidor var inte tillgängliga i början utan det var enbart 

nuvarande sida och kommande sida som var tillgängliga. Därmed var inte 

sistaknappen möjlig att använda förrän användaren tagit sig igenom alla sidor. Det ska 

även tilläggas att föregåendeknappen inte fanns tillgänglig på första sidan och 

förstaknappen fanns inte tillgänglig på de två första sidorna. Nästa- och 

sistaknapparna motsvarade dessa knappar fast för de sista sidorna. På sista sidan 

fanns det dock en knapp som hette tillbaka till översikten istället för nästa- och 

sistaknapparna. 

 
 Bild 13. Sidnumrering samt första-, föregående-, nästa- och sistaknappar. Alla sidor är tillgängliga. 

Likt KBTonline kommer övningar och medietyper att beskrivas mer i avsnitten 

5.2.2 och 5.3.2. 

5.1.3 DAY, Iterapi7 

För att logga in på DAY-behandlingen krävdes användarnamn och lösenord (se bild 

14). Det fanns även en header med tre knappar, en som såg ut som ett hus som ledde 

till startsidan för Iterapi, en registreraknapp och en logga in-knapp.  

 
              Bild 14. Inloggningssida för Iterapi. 

                                                   
7 Alla bilder i denna rapport som är från behandlingen DAY på Iterapi är återgivna med tillåtelse 

av Iterapi. 
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Efter att ha loggat in kom användaren till den sida som visas i bild 15a. Denna 

sida fungerade som en startsida för behandlingen som innehöll loggan, text och även 

en meny. Menyn innehöll sex olika valmöjligheter att gå till, bland annat 

behandlingsmoduler, övningar och skicka meddelande. I headern fanns knappen som 

var i form av ett hus, en startknapp, en meny, en profilknapp och en logga ut-knapp. 

I menyn i headern, som ses i bild 15b, fanns alla de valmöjligheter som fanns synliga 

på startsidan förutom skicka meddelande, och även start som hade en figur av ett hus 

framför sig. Start i menyn fungerade likadant som start i headern och förde en till den 

sida som kan ses i bild 15a. 

        
  Bild 15a. Startsida för DAY-behandlingen.       Bild 15b. Menyn i headern. 

För att genomföra behandlingen behövde användaren gå in på 

behandlingsmoduler, vilket tog en till en ny sida med olika tabeller, som i bild 16a. En 

av tabellerna var för behandling med hjälp av behandlare, vilken var fokuset för denna 

undersökning, en för självhjälpsbehandling och den sista tabellen var för 

kontaktuppgifter och information om behandlingen.  

Behandlingens tabell innehöll de olika modulerna, och om en av dessa trycktes 

såg det ut likt bild 16b. Där fanns det ytterligare en header med brödsmulor för att 

kunna gå tillbaka till sidorna innan. I headern fanns det även två knappar i högra 

hörnet som var till för att antingen visa alla sidor på en och samma sida eller för att 

skriva ut sidan. Under headern fanns det på vänster sida en meny som visade alla sidor 

som fanns i modulen och vad de hette. Till höger om denna meny var den yta där all 

text samt alla bilder, videor och övningar fanns. 

      
 Bild 16a. Tabell över modulerna.               Bild 16b. Första sidan av en modul. 

Vänstercentrerat och längst ner, under den del av sidan med bland annat text och 

bilder, fanns nästa- och/eller föregåendeknappar där båda syntes om användaren inte 

var på första eller sista sidan (se bild17a, 17b och 17c).  



27 
 

                         
 Bild 17a. Nästaknapp.    Bild 17b. Föregående- och nästaknapp.                       Bild 17c. Föregåendeknapp. 

En ingående beskrivning av övningarna och medietyperna kommer att göras i 

5.2.3 och 5.3.3. 

5.1.4 Depression och nedstämdhet, Livanda8 

För att logga in på Livanda gick det att använda bank-id (se bild 18a) eller dubbel 

inloggning, vilket innebär både användarnamn och lösenord samt en SMS-kod (se bild 

18b). Inloggningen som visas i bild 18b ändrades sedan så att det var möjligt att skriva 

in SMS-koden. 

                         
               Bild 18a. Inloggning med bank-id.     Bild 18b. Användarnamn och lösenord. 

Väl inloggad hamnade användaren på startsida som delvis visas i bild 19. Högst 

upp på sidan fanns loggan, behandlingens namn och även två länkar, den ena för 

patientens konto och den andra för att logga ut. Under detta fanns det även en meny 

med fem olika valmöjligheter, ditt program, kontakt, dina resultat, dina formulär och 

hjälp. På vänster sida under menyn fanns det en kort text, sedan en länk som hette så 

här fungerar det. Om denna länk trycktes på byttes den ut mot en ruta med en 

förklarande text angående hemsidan och dess funktioner. Nedanför detta fanns det 

alltid två verktyg som presenterades med en bild, en kort förklarande text, en grön 

knapp som det stod starta verktyg på och en länk för att flytta verktyget till 

verktygslådan. Den sistnämnda länken finns inte på det verktyg som demonstreras i 

bild 19 då den inte gick att flytta till verktygslådan. Verktygslådan kan ses på höger sida 

av bild 19 som i detta fall har alla verktyg placerade under sig. Alla verktygen under 

verktygslådan var helt klara förutom ett som kan ses i bild 19 där ungefär hälften av 

verktyget grönt och hälften mörkgrått. När behandlingen startades för första gången 

fanns det inga verktyg under verktygslådan utan alla fanns under rubriken kommande, 

som låg under verktygslådan. De verktyg som fanns i verktygslådan gick fortfarande 

att komma in i, men enbart om namnet på verktyget trycktes. 

                                                   
8 Alla bilder i denna rapport som är från behandlingen Depression och nedstämdhet på Livanda 

är återgivna med tillåtelse av Livanda. 
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               Bild 19. Startsidan för behandlingen på Livanda. 

Verktygen kunde i sin tur variera en del väl inne i dem, men överlag hade de ett 

liknande utseende (se bild 20). Högst upp på sidan fanns det en header med tre ord i 

stora bokstäver, vilka oftast var start, fakta samt övningar, som alla gick att trycka på 

och där det ord användaren var på var grön markerat. Bredvid dessa ord fanns namnet 

på verktyget och sedan en röd knapp med orden stäng verktyg på som tog tillbaka en 

till startsidan för behandlingen. Under detta fanns text, en bild eller liknande och till 

sist två knappar som i de flesta fall hette fakta och övningar. Varför faktaknappen har 

ett checktecken, som kan ses i bild 20, är för att den delen av verktyget var klar. Om 

delarna inte var klara såg de ut som pilen på knappen för övningar. Med att delen var 

klar menas att användaren gått igenom alla sidor i den delen och i vissa fall genomfört 

alla övningar som fanns i delen. 

 
      Bild 20. Startsidan av ett verktyg. 

De delar som fanns i varje verktyg hade i sin tur egna startsidor som kunde se ut 

på lite olika sätt. Antingen hade de länkar likt de som kan ses i bild 21, eller liknande 

knapparna för fakta och övningar. Länkarna hade från början pilarna som i bild 20, 

fast i mörkgrå färg, och fick detta checktecken när användaren hade gått igenom dem. 

Förutom detta fanns det även oftast de knappar som kan ses i bild 22a och 22b. Dock 

varierade det vad som stod i den gröna pilen (se bild 22b) och i ett fåtal fall fanns inte 

tillbakaknappen eller den gröna pilen. På sista sidan stod det oftast avsluta på den 

gröna pilen, men det kunde variera till vilken sida den tog en till. Antingen var det 

startsidan för just den delen av verktyget eller startsidan för hela verktyget. Sedan 

fanns det i majoriteten av fallen en sidnavigering precis under headern (se bild 23). Vid 

ett tillfälle fanns denna typ av sidnavigering tillgänglig de första sidorna i en del av ett 

verktyg men att den sedan försvann. Dock var enbart syftet med den att visa vilken den 

nuvarande sida var och hur många som fanns då det inte var möjligt att trycka på den. 

Väl inne på de olika sidorna såg det ungefär ut som i bild 29, med text, tabeller och 

Bild 

Bild 
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övningar på vänstra sidan och bilder, videor och i fåtal fall även text och knappar i form 

av gröna pilar på höger sida. 

         
 Bild 21. Länkar för olika sidor.                            Bild 22a. Tillbakaknapp.        Bild 22b. Knapp i form av en grön pil. 

 
 Bild 23. Sidnavigering inne i verktygen. 

Dina resultat-sidan visade ingenting förrän ett formulär angående välmående 

hade genomförts. Detta formulär, som delvis kan ses i bild 24, skulle fyllas i en gång i 

veckan och fanns under menyknappen dina formulär. Välmåendeformuläret bestod 

av totalt 22 frågor med samma svarsalternativ som kan ses i bild 24, och längst ner i 

formuläret fanns det en knapp som det stod skicka på. 

      
 Bild 24. Del av välmåendeformuläret.                 Bild 25. Resultatsidan med grafen för välmåendeprofilen lugn. 

Det resultat som extraherades från formulären visades därmed under 

menyknappen dina resultat med hjälp av fyra olika grafer, eller även kallade 

välmåendeprofiler, där en var för lugn, en för energinivå, en för optimism och den 

sista för handlingskraft (se bild 25). Under graferna fanns det alltid en förklaring för 

vad de olika graferna visade för något och vad de olika färgerna som fanns på graferna 

betydde. Grafen fylldes även på för varje gång ett formulär om välmående fylldes i. 

För att få en mer ingående förklaring över hur de olika övningarna och 

medietyperna ser ut så ges detta i avsnitt 5.2.4 och 5.3.4. 

5.1.5 Sammanfattning 

De olika hemsidorna som presenterats hade ganska olika struktur och upplägg där 

vissa hade en startsida och andra inte, samt att vissa använde sig av en header medan 

andra använde menyer av olika slag. Först och främst kan strukturen för KBTonline 

nämnas (se figur 1), som först inleddes med en inloggning med hjälp av användarnamn 

och lösenord. Därefter, beroende på om det var första gången användaren loggade in 

eller inte, hamnade hen antingen på en sida med en inledande text och video eller på 
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den senaste sidan hen befann sig på. På alla sidor fanns meny och innehåll tillgängliga, 

där det i menyn fanns möjlighet att ta sig till bland annat meddelanden eller Mitt 

mående, vilket var resultaten. I övrigt gick användaren bara vidare till nästkommande 

sidor. 

I figur 2 visas strukturen för behandlingen på 1177, där användaren först fick 

logga in med hjälp av exempelvis bank-id för att sedan komma in på startsidan, vilket 

var inne på fliken översikt. Från översikt var det möjligt att antingen gå in på någon av 

modulerna eller på någon av de andra flikarna som var meddelanden eller resultat. 

Dessa tre var sammankopplade i figuren då det från alla flikar gick att komma åt de 

andra flikarna. 

Strukturen för behandlingen på Iterapi kan ses i figur 3, där användaren likt i 

KBTonline loggade in med hjälp av användarnamn och lösenord. Efter att ha loggat in 

hamnade användaren på en startsida där en meny fanns tillgänglig både direkt på 

sidan och i headern, som fanns på alla sidor. Via denna meny kunde hen komma till 

antingen behandlingsmodulerna, meddelanden, direkt till de olika övningarna och så 

vidare. 

Till sist ska strukturen för behandlingen på Livanda beskrivas, där användaren 

först loggade in med en dubbel inloggning som tog en till en startsida där det sedan likt 

1177 gick att komma åt verktygen direkt på startsidan (se figur 4). I menyraden som 

fanns högst upp på sidan var det även möjligt att komma in på resultat, meddelanden 

och så vidare. 

           
Figur 1. Strukturen för hemsidan KBTonline.       Figur 2. Strukturen för hemsidan 1177. 

                   
  Figur 3. Strukturen för hemsidan Iterapi.                    Figur 4. Strukturen för hemsidan Livanda. 

Väl inne i de olika modulerna, avsnitten eller verktygen kunde de ha lite olika 

utseenden. Både Livanda och Iterapi hade en header på övre delen av 

verktygen/modulen, men med olika funktioner och design. Iterapi hade sedan under 

denna header en meny på höger sida med alla sidor och på vänster sida fanns texten, 
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övningarna och så vidare. Livanda hade istället texten och övningar på vänster sida och 

bilder, videor och liknande på höger sida. Både 1177 och KBTonline hade all text, 

övningar etc. centrerat i mitten av hemsidan. Alla sidor hade på något vis en indikation 

på vilken sida användaren befann sig på och sedan någon eller några typer av knappar 

för att ta sig vidare till de olika sidorna. 

5.2 Övningar 

På varje plattform fanns det övningar av olika slag som alltid var tillgängliga i de olika 

delarna eller även kallade moduler, avsnitt och verktyg. Här nedan kommer resultaten 

presenteras för vad som kunde extraheras av datainsamlingen gällande övningarna på 

varje hemsida. Resultatet presenteras genom att för varje hemsida gå igenom innehåll, 

syfte och form för att till sist sammanfatta olikheterna och likheterna hemsidorna hade 

med varandra. 

5.2.1 Depressionshjälpen, KBTonline 

Övningarna i KBTonline gick att komma åt genom att antingen gå igenom varje avsnitt 

eller via innehållsspalten. I innehållsspalten var de delar i avsnitten som hade 

övningar i sig markerade med en figur i form av en penna.  

Den första övningen som stöttes på var en typ av registrering som innehöll fyra 

frågor med fyra valmöjligheter (se bild 26a). Dessa valmöjligheter stod i rektangulära 

knappar som var ljusgrå, men som på vänstra kanten hade en ruta med en färg i sig. 

Färgerna gick från rosa till mörkröd, där första valmöjligheten hade färgen rosa och 

sista var mörkröd (se bild 26a). När ett svarsalternativ valdes blev den rutan mörkare 

grå. Syftet med denna registrering upptäcktes efter att alla frågor hade besvarats och 

en knapp som hette spara och fortsätt hade tryckts på. Den sidan som dök upp då var 

en sida med en graf som visade mitt mående utifrån de svar som valts i registreringen 

(se bild 26b). För varje vecka som gick skulle denna registrering fyllas i vilket på så vis 

även fyllde på resultatet i grafen. Syftet med detta var antagligen dels att behandlaren 

skulle få en bild av patientens mående under behandlingens gång och dels för att 

patienten själv lättare skulle kunna se sitt aktuella mådde och hur hen hade mått under 

behandlingens gång. Denna graf fanns även tillgänglig under menyknappen och hette 

Mitt mående. 

          
 Bild 26a. En av frågorna vid registrering.                      Bild 26b. Graf för Mitt mående.  

Övriga övningar på KBTonline bestod av textrutor som skulle fyllas i (se bild 27a). 

Dessa textrutor kunde variera i storlek vad gällde höjd, men i övrigt var storlekarna 

konsekventa genom hela hemsidan. Beroende på vad för övning det var kunde det 
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variera vad som skulle skrivas i dem, antingen var det enstaka ord, meningar eller 

siffror. För att exemplifiera vad som skulle skrivas i rutorna gavs det i många fall 

exempel i texten innan själva övningen. I majoriteten av övningarna var syftet att 

beskriva och reflektera över olika känslor, tankar, händelser, situationer och så vidare 

i form av längre eller kortare meningar.  

        
  Bild 27a. Textrutor i en av övningarna i behandlingen.                   Bild 27b. En övning där siffror skulle fyllas i. 

I vissa övningar kombinerades meningar eller ord med siffror, eller så handlade 

övningen i helhet enbart om att svara i siffror eller procentsatser. Vid användande av 

siffror kunde övningarna handla om att skatta hur väl ens strategier fungerade 

långsiktigt och kortsiktigt, räkna hur många av föregående veckans aktiviteter som var 

vill, måste eller kan vara utan aktiviteter och så vidare. Den första övningen som 

nämndes var en kombination av meningar och siffror då användaren skulle beskriva 

olika strategier för att sedan skatta hur väl dessa strategier skulle fungera (se bild 27b). 

I den andra övningen som nämndes var det meningen att patienten skulle ta hjälp av 

föregående veckodagbok för att räkna ut detta. 

Övriga övningar som handlade om att skatta med hjälp av siffror skulle svaras 

med procentsatser. I dessa övningar skulle det uppskattas hur många av aktiviteterna 

i föregående vecka som var vill, måste eller kan vara utan aktiviteter (se bild 27c). Sen 

skulle det även göras en skattning över hur mycket av alla aktiviteter användaren 

planerade in som faktiskt blev gjorda. 

        
 Bild 27c. En övning där procentsatser skulle fyllas i.                      Bild 28. En av övningarna med veckodagboken. 

Den sista typen av övning var veckodagboken, som det nämnts kort om tidigare. 

Denna övning gjordes varje vecka och låg därmed alltid i slutet av varje avsnitt. Första 

gången som veckodagboken dök upp var det enbart meningen att användaren skulle 

skriva två aktiviteter hen utfört på två olika dagar (se bild 28). Utöver att beskriva vad 

för aktivitet som hade utförts skulle även tiden för när aktiviteten gjordes skrivas in i 

kombination med en skattning i siffror av hur användaren ansåg sig må vid aktiviteten. 

Efter första veckan utökades veckodagboken till sju dagar istället för två, och vid det 

tredje avsnittet samt efterföljande avsnitt skulle användaren även skriva om det var en 

vill, måste eller kan vara utan aktivitet.  
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5.2.2 Depressionshjälpen, 1177 

I Depressionshjälpen på 1177 var det, som nämnts tidigare, samma behandlingsgrund 

och därmed var det samma typer av övningar men att det skiljde sig i hur de 

presenterades. På så vis var syftet med de olika övningarna och innehållet desamma 

som i KBTonline. Det gick enbart att komma åt övningarna genom att gå igenom 

modulerna eller genom att trycka på den delen av en modul som hade övningsfiguren 

på sig, som nämnts i 5.1.2. Längst ner på övningarna fanns det en checkbox och 

sparaknapp likt det som fanns i formuläret som beskrevs under 5.1.2. 

Likt Depressionshjälpen i KBTonline användes det mest textrutor som var 

möjliga att fylla i (se bild 29a). Formen på textrutorna kunde variera men var i 

majoriteten av fallen samma storlek som i bild 29a. Ovanför övningarna fanns även en 

orange avlång remsa med texten obligatoriskt att fylla i, i syfte att klargöra att 

behandlingen krävde att uppgifterna genomfördes. Dessutom fanns det oftast texten 

visa exempel i blått ovanför åtminstone en av textrutorna i varje övning. Genom att 

trycka på visa exempel så dök ett exempel upp i textrutan (se bild 29a). Likt KBTonline 

kunde det variera vad som skulle skrivas i textrutorna. I bild 29b visas en övning där 

en procentsats skulle skattas och där textrutan var tunnare och kortare än den andra 

typen av textruta. Denna storlek på textrutorna var återkommande när svaren skulle 

skrivas i procentsatser. 

            
 Bild 29a. En övning med textruta.               Bild 29b. En övning där procentsats skulle skrivas. 

I bild 30 visas ett exempel på hur textrutor även kunde kombineras med ett annat 

ifyllningssätt. I övningen som presenteras i denna bild används det både en textruta 

och två dropdown-listor som bestod av siffrorna 1-10. Då det var samma syfte som i 

KBTonline skulle användaren beskriva en strategi för att sedan utvärdera och skatta 

hur väl den fungerar både på lång och kort sikt. 

 
         Bild 30. Övning med kombination av textruta och dropdown-listor. 

Veckodagboken fungerade på likadant sätt som i KBTonline, vilket kan ses i bild 

31. Om det fanns visa exempel på fler än en dag brukade det dock vara samma exempel 

för varje dag.  

 
                              Bild 31. En övning som kallades för veckodagbok. 
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5.2.3 DAY, Iterapi 

Övningarna i behandlingen DAY på hemsidan Iterapi gick dels att komma åt genom 

menyn som fanns i antingen headern eller på startsidan och dels genom att de fanns i 

de olika behandlingsmodulerna. Syftet med att samla övningarna på ett och samma 

ställe var för att göra de mer lättillgängliga utanför behandlingen för att inte behöva gå 

tillbaka till en specifik modul och leta efter den övning som skulle göras. Genom att gå 

till övningar via menyn, eller startsidan hamnade användaren på sidan som kan ses i 

bild 32a där alla övningar var uppradade med förtydligande namn om vilken vecka de 

fanns i. I bild 32b visas hur det kunde se ut om en av dessa övningar öppnades. I det 

övre högra hörnet fanns det alltid en vit knapp med texten tillbaka som tog en tillbaka 

till sidan med alla övningar. Övningarna såg i övrigt ut som de gjorde i modulerna, men 

att det inte fanns den kringliggande modulen med text, bilder och så vidare. 

             
         Bild 32a. Tabell över alla övningar.         Bild 32b. En av övningarna från tabellen. 

Vad gäller de olika övningarna som Iterapi innehöll, bestod de mest av textrutor 

av olika former. Alla former kommer inte att presenteras där de som inte nämns enbart 

varierade i storlek. Dock fanns det åtminstone två varianter som skiljde sig från 

varandra mer än bara storlek. En vanlig form var en vit textruta som kan ses i bild 32b, 

medan en annan typ av textruta kan ses i bild 33a. Den textruta som kan se i 33a hade 

en ljusgrå ram som kan vara svår att se på bilden. Alla textrutor såg tillslut ut som 

denna textruta då de ändrades till denna form efter att det skrivits text i textrutorna 

och att det sparats. För att kunna skriva något i denna ruta var användaren tvungen att 

trycka på redigeraknappen som finns i det övre vänstra hörnet på bild 33a. När 

redigeraknappen trycktes hamnade användaren på en ny sida med enbart rutan som 

kan ses i bild 33b som innehöll en beskrivning av vad som skulle göras, sedan en 

textruta eller något annat ifyllningsalternativ samt en spara- och en avbrytknapp. Alla 

övningar som hade samma utseende som i bild 33a fick liknande utseende som 

övningen i bild 33b. 

 
    Bild 33a. Textruta med en redigeraknapp i en av övningarna i behandlingen. 
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     Bild 33b. Rutan som dyker upp när redigeraknappen för en övning trycks. 

Syftet med de olika övningarna kunde variera något men involverade till största 

del att beskriva eller reflektera över tankar, känslor, händelser och liknande. Detta 

gjordes genom att antingen skriva ett fåtal ord, fullständiga meningar eller 

procentsatser. Exempelvis var det en övning där användaren tidigare hade beskrivit en 

situation samt sina tankar och känslor kring situationen som hen sedan skulle lägga 

till en skattning i procent hur stark känslan var och hur mycket hen trodde på sin tanke. 

På vissa övningar där flera textrutor stod på rad fanns det även möjlighet att lägga till 

och ta bort rader (se bild 34). Detta för att kunna ta bort rader som inte behövdes samt 

för att lägga till om det fanns mer som behövdes skrivas. 

 
                              Bild 34. Knappar för att lägga till och ta bort rad. 

Övningarna innehöll inte enbart textrutor utan i vissa fall även radioknappar. Vid 

en övning såg den ut likt bild 33a, fast i rutan stod det istället olika frågor med en siffra 

under sig. Vid redigering av denna övning var alla frågeställningar uppradade var för 

sig istället för i en och samma textruta, och under varje frågeställning fanns det ett 

antal radioknappar. Syftet med dessa var att reflektera över behandlingen genom att 

skatta utifrån procentsatser och siffrorna 1-10 (se bild 35). Liknande typ av övning, 

men där reflektionerna hade mer fokus på terapeuten, fanns även tillgänglig direkt i 

modulen. Valmöjligheterna som var kopplade till radioknapparna var dock i detta fall 

orden sällan, ibland, ganska ofta, mycket ofta och alltid.  

 
                              Bild 35. En övning med radioknappar som ifyllningsalternativ. 

En återkommande övning hos Iterapi innehöll en kalender som delvis kan ses i 

bild 36, men det fanns även textrutor för varje timme fram till 24:00. Syftet med denna 

kalender var att det skulle fyllas i en kort notering för varje dag och varje timme vad 

användaren gjort, och med hjälp av en siffra mellan 1-10 beskriva vilken 

sinnesstämning hen hade vid den specifika aktiviteten. Kalendern användes även i 

vissa övningar för att planera in olika aktiviteter. 
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                    Bild 36. En övning i form av en kalender. 

5.2.4 Depression och nedstämdhet, Livanda 

I Livandas behandling gick det enbart att komma åt övningarna via verktygen, men det 

indikerades inte på något sätt vilket verktyg som innehöll vilka övningar. I de verktyg 

som innehöll övningar var det dock uppdelat så att den ena delen av verktyget bestod 

av fakta och den andra av övningar. Generellt innehöll övningarna mest textrutor som 

kunde fyllas i med antingen ett eller flera ord, fullständiga meningar eller siffror. Dessa 

textrutor såg ut likt den vita rutan i bild 37, men de kunde variera i storlek beroende 

på vad det var för övning. Bland annat kunde storleken på textrutorna variera för 

övningar med svar i form av siffror och kunde antingen vara lika stora som de för ord 

och meningar, eller mer anpassade för att enbart skrivas en siffra i. Exempel på en 

övning där användaren skulle svara med hjälp av siffror var att trovärdigheten av en 

tanke hen hade under en viss situation skulle skattas med en siffra mellan 1-100.  

I vissa fall användes även flera textrutor i en och samma övning, som exempelvis 

en övning vars syfte var att användaren skulle skriva upp aktiviteter som hen gjorde 

för mycket respektive för lite av. Därmed kunde det antas att det skulle skrivas en 

aktivitet i varje ruta, dock fanns det inget sätt att lägga till flera rutor. I övrigt syftade 

övningarna på att användaren skulle beskriva och reflektera över exempelvis 

beteenden, känslor, tankar, mål med mera.  

 
         Bild 37. Textrutor i en av övningarna i behandlingen. 

För att exemplifiera eller informera om vad som skulle skrivas i de olika 

övningarna fanns det oftast en blå länk vid rubriken på övningen. Denna blåa länk 

hette antingen exempel (se bild 38) eller info (se bild 37 eller 40a). När någon av dessa 

länkar trycktes växte en grå ruta fram under denna länk och för att stänga den gick det 

enbart att trycka på krysset i rutan. Längst ner på övningarna fanns det sedan en 

sparaknapp (se bild 39), dock verkade övningarna sparas även fast användaren enbart 

tryckte på fortsättknappen, alltså knappen i form av en grön pil. I vissa fall fanns det 

även en raderaknapp som såg ut som sparaknappen fast det stod radera på, som vid 

ett tillfälle var röd. Denna knapp fungerade på så vis att den raderade allting, det vill 

säga även textrutor och andra ifyllningsalternativ, för just den övningen eller den 

samlade informationen från flera övningar. Det sistnämnda uppstod bland annat i ett 

verktyg där svaren från varje övning i just detta verktyg samlades på ett och samma 

ställe. Syftet med detta var att användaren skulle få en överblick över en vald situation 
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samt även bland annat ens känslor, känslans styrka, ens tankar och tankarnas 

trovärdighet angående situationen. Varje övning kunde besvaras i antingen textrutor 

eller med hjälp av dropdown-listor eller radioknappar (se bild 40a). I vissa verktyg var 

det dessutom inte möjligt att gå vidare till nästa övning om den aktuella övningen inte 

var besvarad. 

         
 Bild 38. Exempelruta för en övning.           Bild 39. Sparaknapp.                   Bild 40a. Ifyllningsalternativ i form av radioknappar 

Andra ifyllningsmöjligheter som fanns i behandlingen var, som nämnts tidigare, 

bland annat dropdown-listor som kan ses i bild 40b. I vissa övningar användes 

dropdown-listorna för att exempelvis skatta ett värde mellan 0-10 som i övningen på 

bilden. Denna övning handlade om att beskriva och skatta hur viktiga olika delar av 

livet var, som exempelvis familjerelationer, intimitet, arbete och så vidare. En 

dropdown-lista användes även för att välja mellan olika mål som patienten skrivit upp 

i en övning för att kunna skapa en plan för att uppnå just det målet. 

 
                    Bild 40b. En övning med dropdown-listor som ifyllningsalternativ. 

En av övningarna använde sig av en reglerare (eng. slider) (se bild 40c). Denna 

reglerare användes i en övning för att besvara hur nära användaren ansåg att hen var 

att nå ett mål som hen tidigare hade beskrivit, där 100 stod för att målet var helt 

uppnått. 

 
 Bild 40c. En reglerare från en av övningarna i behandlingen. 

5.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis innehöll alltså de olika hemsidorna mest textrutor som var 

möjliga att fylla i, men att det sedan kunde variera vad för andra möjliga 

ifyllningsalternativ som fanns. Textrutorna användes av alla hemsidor för att besvara 

de olika övningarna med ord, meningar eller olika typer av siffror. På vissa hemsidor, 

1177 och Livanda, användes även dropdown-listor för att fylla i siffror av olika slag, 

men i behandlingen på Livanda var det även ord i en av övningarnas dropdown-lista. 

Förutom detta användes även radioknappar för att kunna välja siffror, procentsatser, 

ja eller nej samt andra ord. Till sist använde sig även Livanda av en reglerare för att 
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välja en siffra mellan 0 och 100. KBTonline använde även knappar med svarsalternativ 

i för att fylla i registreringen. I tabell 1 här nedan visas vad de olika hemsidorna innehöll 

för olika typer av ifyllningsmöjligheter. 

Tabell 1. Tabellen visar vad för olika ifyllningsmöjligheter som de olika hemsidorna hade. 

Ifyllningsmöjlighet KBTonline 1177 Iterapi Livanda 

Textrutor Ja Ja Ja Ja 

Dropdown-listor Nej Ja Nej Ja 

Radioknappar Nej Nej, förutom i 

formuläret 

Ja Ja 

Reglerare Nej Nej Nej Ja 

Knappar Ja, i 

registreringen 

Nej Nej Nej 

5.3 Medietyper 

I denna del presenteras resultatet som extraherats från datainsamlingen angående de 

olika medietyperna som hemsidorna hade i sina behandlingar. Mer specifikt 

presenteras vad de enskilda hemsidorna innehöll för medietyper, vad för syften de 

hade och vilken form de hade. Medietyper innefattar bland annat bilder, videor och 

likande.  

5.3.1 Depressionshjälpen, KBTonline 

Behandlingen på KBTonline innehöll tre olika medietyper, vilka var videor, bild och 

ljudfiler. Mest använde de sig av videor där antingen en psykolog eller en deprimerad 

person talade, eller att de samtalade med varandra (se bild 41a). Det fanns även ett par 

videor som fungerade likt ett bildspel eller en Power Point-presentation där en person 

talade samtidigt (se bild 41b). Alla videor hade syftet att informera om olika områden, 

bland annat vad som skapar depression och hur det känns, vad vill-aktiviteter är och 

så vidare. Den video som fanns på första sidan, första gången användaren loggade in, 

syftade till att informera om behandlingen. I övrigt var videorna placerade på sidor 

med antingen enbart text, text och andra videor, text och ljudfil, samt i vissa fall även 

på samma sida som en övning. Alla videor hade samma storlek och form, samt att de 

fungerar på liknande sätt. De hade även figurtexter som beskrev vad som behandlades 

i dem. 

         
 Bild 41a. En video med en deprimerad person.                       Bild 41b. En video likt en Power Point-presentation. 
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KBTonline använde sig av tre ljudfiler och även hyperlänkar till fler ljudfiler som 

fanns på en annan hemsida. Båda ljudfilerna hade samma form och färg men där syftet 

med dem var olika (se bild 42). I den första ljudfilen var det en psykolog som berättade 

om olika vill-, måste- och kan vara utan aktiviteter. Den andra ljudfilen var en 

ljudövning som aktiverade en genom att säga vad som skulle göras, vad användaren 

skulle fokusera på och så vidare. Texten som var inledande till denna ljudfil beskrev 

det som att den var på en ny sida även fast den låg nedanför. Denna ljudfil hade inte 

heller någon figurtext som den första hade. I figurtexten på den första ljudfilen 

beskrevs den som att vara en ljudövning, dock var denna ljudfil enbart informativ. Den 

tredje ljudfilen liknade den andra ljudfilen genom att den aktiverade ens tankar för att 

få en inblick i vem det var som bestämde, om det var användaren själv eller hens tankar 

och känslor. 

 
                           Bild 42. En av ljudfilerna i behandlingen. 

Den enda bild som KBTonline använde sig av var en bild med tre ord, som hade 

sträck mellan sig, i form av en pyramid för att illustrera hur de olika orden i bilden 

hängde ihop. 

5.3.2 Depressionshjälpen, 1177 

Då Depressionshjälpen på 1177 hade samma behandlingsgrund som KBTonline 

innehöll de samma videor, ljudfiler och bild som på så vis också hade samma syften.  

Den enda bilden som därmed fanns var vänstercentrerad och inte bredare än hälften 

av den yta som behandlingen fanns inom.  

Den video som KBTonline använde som introduktion för behandlingen använde 

dock inte 1177. Formen på videorna på 1177 tog upp nästan hela sidan i höjdled. Detta 

kan ses i bild 43a då denna bild är ett skrämutklipp på hemsidan, dock något avkapad 

på bredden. Alla videor hade denna storlek och denna typ av form förutom ett par 

videor. De videor som skiljde sig var fortfarande lika breda som de andra videorna men 

var något lägre. I dessa videor var det psykologen och den deprimerade personen som 

samtalade med varandra. Det varierade även ifall videorna hade en figurtext under sig 

eller inte. Vid hovring över videorna, alltså när användaren höll musen över, dök en 

remsa upp som ses i bild 43b, och fanns kvar ett tag även fast hen tagit bort musen från 

videon.  
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                                  Bild 43a. En video på en deprimerad person. 

 
Bild 43b. Remsan som dyker upp vid hovring över videon. 

Ljudfilerna i 1177 presenterades i behandlingen som i bild 44. Ljudfilen var 

därmed lik remsan på videorna och var också lika bred som videorna. Ingen av 

ljudfilerna hade en figurtext, men hyperlänkarna till fler ljudövningar fanns likt det 

gjorde på KBTonline. 

 
Bild 44. En av ljudfilerna i behandlingen. 

5.3.3 DAY, Iterapi 

Behandlingen DAY på Iterapi innehöll mest bilder men också två videor. Bilderna som 

användes var till störst del för att illustrera den information som framhävdes i texterna, 

men möjligtvis även av estetiska faktorer eller som utfyllnad. Bilderna som fanns i 

behandlingen var antingen tecknade, fotografier och ibland texter med pilar, sträck och 

så vidare (se bild 45a). Dock benämns det sistnämnda mer som figur än bild, men dessa 

typer av figurer användes flitigt i behandlingen. Figurerna bestod alltid, mer eller 

mindre, av text som i vissa fall fanns i cirklar eller rutor med olika färger, som ofta var 

i kombination med sträck eller pilar för att koppla ihop de olika textrutorna eller 

cirklarna med varandra. Bilderna, och figurerna, varierade i storlek och var även i 

majoriteten av fallen placerade på vänster sida eller centrerade i mitten, men i fåtal fall 

var de placerade på höger sida. I vissa fall var syftet med bilderna för att exemplifiera 

hur övningarna skulle besvaras, som exempelvis kalendern som kan ses i bild 45b. De 

bilder som användes kunde därmed vara i kombination med övningar, samt att de 

kunde finnas fler bilder eller figurer på samma sida.  

              
              Bild 45a. En av figurerna i behandlingen.              Bild 45b. Exempel på övningen för kalendern. 
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De två videorna som fanns i denna behandling var de som kan ses i bild 46a och 

46b. Den ena videon var en tecknad video för att illustrera hur en deprimerad person 

tänker, känner och mår. Den andra videon var på en person som varit delaktig i att 

skriva texterna i behandlingen, där hon berättade om ångest. De olika videorna var i 

två olika format, där den ena var mer fyrkantig och spelades upp med ett program och 

den andra var mer rektangulär och spelades upp med ett annat program. 

                  
                     Bild 46a. En tecknad video.         Bild 46b. Video på person som varit med och skrivit texterna. 

5.3.4 Depression och nedstämdhet, Livanda 

Behandlingen på Livanda innehöll fem olika medietyper, bilder, en gif, videor, ljudfiler 

samt bildspel. Syftet med bilderna var dels för att illustrera det som stod i texten, men 

möjligtvis även som utfyllnad eller av estetiska faktorer. Bilderna var antingen 

animerade, fotografier eller redigerade foton. De båda verktygen som fanns på 

startsidan hade varsina bilder, vilket nämnts tidigare under rubrik 5.1.4. Sedan fanns 

de även inne i varje verktyg på högra sidan, med vissa undantag där det inte fanns 

någon bild alls eller att bilden var ersatt med text och en knapp i form av en grön pil. 

Placeringen på bilden var i övrigt konstant, men storlekarna på bilderna kunde variera 

något. Den gif som användes var en animerad bild som syftade till att illustrera 

diafragmaandning. 

De videor som användes i behandlingen fanns på samma ställe som bilderna, men 

storleken på dessa var konstanta (se bild 47) förutom en video. Det var även samma 

person, en psykolog, som talade i samtliga videor förutom den som skilde sig från de 

andra. Syftet med de olika videorna var att informera om de olika områdena genom att 

bland annat beskriva själva behandlingen, hur ens tankar låter, turträning och så 

vidare. Den video som var annorlunda gentemot de andra videorna var något större i 

formen och var som ett bildspel med en person som talade samtidigt. Denna video var 

likt en ljudövning som handlade om ditt observerade jag. 

          
         Bild 48. En av ljudfilerna i behandlingen.          Bild 49. Ett av bildspelen i behandlingen. 

Bild 47. Video på psykolog. 
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De ljudfiler som användes öppnades i en ny hemsideflik och såg ut som i bild 48 

där den vita rutan fanns centrerad på en sida med svart bakgrund. Dessa länkar fanns 

inne i verktygen i kombination med länkar till bildspelen. Bildspelen dök upp likt en 

pop-up ruta framför verktyget (se bild 49). Högst upp på den rutan fanns en vit ruta 

med tre knappar under varandra som hette start, stopp/paus och stäng ruta, men 

eftersom rutan var lik en mindre internetsida så fanns det även minimera-, förstora- 

och stängknappar högst upp på rutan. Under den vita rutan fanns det en grön text. 

När bildspelet startades var det denna text som ändrades. Ljudfilerna och bildspelen 

var separata delar, men det var bara meningen att en av dem skulle göras då det var 

samma typ av övning bara att den ena var ett bildspel och den andra var en ljudfil.  

Ljudfilerna och bildspelen var övningar som syftade till att aktiverar en, där 

användaren fick öva på diafragmaandningar samt grundläggande, betingad och snabb 

bodyscan.                        

5.3.5 Sammanfattning 

De olika medietyperna som användes på hemsidorna var bilder (även inräknat gif och 

figurer), videor, ljudfiler och bildspel. I tabell 2 går det att se vad de olika hemsidorna 

innehöll för olika medietyper. Bilderna var i form av fotografier, animerade, tecknade 

eller figurer, där de tre första oftast var i syfte att illustrera det som stod i texten och 

möjligtvis även för att fylla ut tomrum eller av estetiska skäl placerats där. De bilder 

som var i form av figurer eller på något vis innehöll texter var i många fall för att visa 

hur olika ord eller liknande hängde ihop. Dock använde Iterapi även liknande typer av 

bilder för att demonstrera hur övningarna skulle genomföras. De videor som användes 

på de olika hemsidorna var oftast informativa angående olika områden där två av 

hemsidorna hade en video för att introducera behandlingen. I något fall var en video 

även i form av en övning. Videorna var även oftast filmade på en eller flera personer 

som pratade eller i form av ett bildspel eller en Power Point-presentation där en person 

talade samtidigt. Ljudfilerna användes oftast som ljudövningar där de berättade vad 

som skulle göras och hur användaren skulle tänka och så vidare. Vid ett fåtal fall var 

de enbart informativa, likt de flesta videor. Till sist kan bildspelen nämnas som 

användes som övningar enbart i behandlingen på Livanda. 

Tabell 2. Tabellen visar vad de olika hemsidorna innehåller för medietyper och vilka som används mest. 

Medietyp KBTonline 1177 Iterapi Livanda 

Bilder Ja Ja Ja (mest) Ja (mest) 

Videor Ja (mest) Ja (mest) Ja Ja 

Ljudfiler Ja Ja Nej Ja 

Bildspel Nej Nej Nej Ja 

5.4 Mobilanpassning 

I denna del av rapporten kommer fokuset ligga på de delar av hemsidorna som inte var 

mobilanpassade och vilka skillnader som fanns mellan datorhemsidan och 

mobilhemsidan. Med mobilanpassat menas att alla delar av hemsidorna för det mesta 

placeras horisontellt och är anpassat till mobilstorlek. Det som kommer att presenteras 
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är därmed de enskilda hemsidornas mobilanpassning, vad de innehöll och vad för form 

de hade. Syftet, vad gäller mobilanpassning, var densamma för de olika hemsidorna då 

det handlade om att hemsidan och behandlingen skulle vara mer lättillgänglig för 

patienten. 

5.4.1 Depressionshjälpen, KBTonline 

Överlag var den mobilanpassade hemsidan likadan fast storleksmässigt anpassad till 

en mobils storlek. I övrigt var det enbart ett fåtal förändringar och delar som inte var 

anpassade till mobilstorlek. En skillnad var att meny- och innehållsknapparna enbart 

bestod av figurerna som även fanns på knapparna i den datoranpassade hemsidan. 

Knapparna kan ses på höger sida av bild 50. Något som även kan ses i bild 50, som 

uppstod vid flera tillfällen, var att rubriker med för långa ord inte fick plats och/eller 

hamnade bakom innehållsknappen. I övrigt placerades orden under varandra om 

rubrikerna innehöll fler ord och om orden inte fick plats bredvid varandra. 

                
          Bild 50. Mobilanpassad övre del av ett avsnitt.       Bild 51. Mobilanpassad innehållsspalt. 

En skillnad från den datoranpassade hemsidan var att döljknappen för meny- 

och innehållsspalterna inte fanns på den mobilanpassade sidan, utan det fanns istället 

en kryssknapp som kan ses i bild 51. I samma bild kan det även ses att de rubriker för 

varje sida i avsnitten som inte fick plats kapades av och sattes tre punkter efter. 

5.4.2 Depressionshjälpen, 1177 

Behandlingshemsidan på 1177 var till största del mobilanpassad utifrån utseendet på 

den datoranpassade hemsidan. En skillnad från den datoranpassade sidan var att 

snabbguiden inte var ett pop-up fönster, utan täckte hela sidan så att varken headern 

eller något annat syntes. Headern med loggan och brödsmulorna tillsammans tog i 

övrigt upp ungefär en tredjedel av sidan som användaren kom till när hen loggat in, 

men det följde inte med när hen scrollade ner. Flikarna för översikt, meddelande och 

resultat var inte anpassade för mobilen då fliken för resultat låg under översikt (se bild 

52). Det som var bakom resultatet var mätaren för hur många dagar som gått av den 

rekommenderade tiden för behandlingen. Då både mätaren och resultatfliken hade 

samma färg flöt de ihop med varandra. Om rubrikerna för delarna i modulerna var för 

långa fick de inte heller plats utan blev som i bild 53, vilket sköt ner figuren för att visa 

att det fanns övningar i den delen. 



44 
 

                        
                   Bild 52. Överlappande flikar.                      Bild 53. Två delar av en modul. 

Ytterligare en förändring från den datoranpassade hemsidan var att siffrorna för 

de olika sidorna inte fanns längre, utan det var enbart knapparna för nästa, 

föregående, sista och första sidorna som var kvar (se bild 54). Kombinationerna av de 

olika knapparna var dock densamma som i den datoranpassade hemsidan. 

Textrutorna blev även väldigt små, mindre än en tredjedel så breda som bredden 

av hemsidan, när övningens ifyllningsmöjligheter var placerade bredvid varandra (se 

bild 55). I övningen på denna bild hamnade inte heller de olika rubrikerna för övningen 

på samma rad. 

                  
                Bild 54. Mobilanpassade sidknappar.                              Bild 55. En övning med textruta och dropdown-listor. 

5.4.3 DAY, Iterapi 

Den mobilanpassade hemsidan för behandlingen på Iterapi innehöll samma delar som 

den datoranpassade men där delarna var placerade på lite annorlunda sätt och vissa 

delar som ändrades något. Bland annat satt headern fast i toppen av sidan när 

användaren scrollade ner samt att den såg någorlunda annorlunda ut än på den 

datoranpassade hemsidan (se bild 56a). I headern fanns det en hamburgermeny med 

profilen, logga ut-knapp samt en dropdown-lista med menyn som även fanns på den 

datoranpassade hemsidan men att de då låg separat i headern. Dock om 

hamburgermenyn trycks bort så fastnar knappen i samma färg som den har i bild 56b. 

Det som även kan ses i bild 56a är att menyn var det första som låg under loggan. 

Loggan tog också upp ganska mycket plats på sidan och fanns på varje sida likt den 

datoranpassade hemsidan. 

                      
  Bild 56a. Mobilanpassad startsida.                            Bild 56b. Mobilanpassad meny. 

Väl inne i en behandlingsmodul fanns headern och loggan som vanligt, sedan såg 

det ut som i bild 57a. Under det som kan ses i denna bild fanns all text och sedan alla 
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bilder samt övningar. Headern i modulen (den vita rutan) innehöll samma delar som i 

den datoranpassade hemsidan, men brödsmulorna placerades under varandra istället 

för bredvid varandra. Menyn med alla sidor i modulen hade blivit en dropdown-meny 

som ändrade namnet till den sida användaren var på. Trycktes det på denna 

dropdown-meny såg det ungefär ut som i bild 57b beroende på vilken sida användaren 

var på. Var användaren exempelvis på sida tre skulle texten för den sidan vara gul samt 

att den gula pilen uppåt istället skulle finnas på den knappen. Om menyn tryckes ihop 

igen genom att trycka på samma sida som användaren redan var på fortsatte texten 

och pilen att vara gula. De blev svarta igen om sidan laddas om, vilket den gjorde om 

exempelvis en annan sida trycktes på. 

                        
     Bild 57a. Dropdown-lista för sidorna i en modul.               Bild 57b. Dropdown-listan nedfälld. 

Ett återkommande problem var att bilderna i många fall inte var anpassade till 

mobilens storlek då de ofta var för stora och gjorde så att sidan blev likt i bild 58a. På 

så vis blev allt som var mobilanpassat mindre, vilket var texterna, övningarna och 

knapparna. De figurer som fanns i behandlingen blev oftast för små, även om de var 

för stora för den mobilanpassade sidan (se bild 58b). Att de var för små handlade om 

att texten som fanns i figurerna blev väldigt liten och på så vis svårläst. Videorna var 

inte helt mobilanpassade heller då den första videon som var filmad på en person var 

för stor vilket ledde till samma effekt som bilderna hade på hemsidan. Den andra 

videon, som var tecknad, var storleksmässigt anpassad men förskjuten åt höger samt 

att play-knappen var placerad väldigt långt ner (se bild 58c). 

 

               
 Bild 58a. Förminskad sida.                          Bild 58b. Ej mobilanpassad figur.             Bild 58c. Ej mobilanpassad video. 

Övningarna i denna behandling var överlag anpassade i storlek förutom de som 

var placerade horisontellt. Vid dessa fall blev exempelvis textrutorna och så vidare 

väldigt små och/eller minskade allt runt omkring likt bilderna och videorna gjorde (se 

bild 59a). Exempel på en övning med radioknappar som svarsalternativ kan ses i bild 

59b. Kalendern blev därmed på samma sätt som övningarna som nämndes innan. På 

mobilen var den för stor för resterande delar av hemsidan, men textrutorna som skulle 

fyllas i blev väldigt små (se bild 59c). 
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 Bild 59a. Små textrutor.           Bild 59b. Övning som inte är mobilanpassad.              Bild 59c. Ej mobilanpassad kalender. 

5.4.4 Depression och nedstämdhet, Livanda 

Livandas behandlingshemsida hade samma delar på den datoranpassade hemsidan 

som den mobilanpassade hemsidan, bara att alla delar var mer eller mindre anpassade 

till mobilstorlek. I den mobilanpassade sidan var allt placerat vertikalt istället för 

horisontellt. Första sidans meny kan ses i bild 60, där det var tydligt att menyn inte var 

helt anpassad till mobilen då texterna inte fick plats i de olika knapparna och gick 

därför över på de övriga knapparna. För att komma åt så här fungerar det-länken fick 

användaren först scrolla ner till den, men om länken trycktes hamnade hen högst upp 

på sidan och behövde därför scrolla ner igen för att komma till den rutan. Då det mesta 

hade placerats horisontellt hamnade verktygslådan och kommande längst ner på 

sidan.  

Väl inne på ett verktyg kunde det se ut som i bild 61. Om rubrikerna hade för 

långa ord blev orden avkapade då de inte fick plats, men var de fler kortare ord 

hamnade de under varandra. Sidnumreringen som kan ses längst ner i bild 61 var inte 

anpassad för mobilen om det var mer än fem sidor då dessa, som kan ses i bilden, 

hamnade bakom eller framför kanten på rutan runt alla sidnummer. 

               
   Bild 60. Meny som inte är mobilanpassad.            Bild 61. Övre del av ett verktyg.      Bild 62. Ej mobilanpassad reglerare. 

Det var enbart ett fåtal övningar som inte var mobilanpassade. En av övningarna 

såg ut som i bild 62 där regleraren var för bred för mobilen vilket gjorde att siffran 100 

hamnade nedanför regleraren. En annan övning var den som visas i bild 63 där två 

övningar som tidigare legat bredvid varandra inte helt hamnat under varandra. Båda 

rubrikerna hamnade under varandra och bådas ifyllningsrutor hamnade under 

varandra, fast där de nedersta blev något indragna. De sista övningarna som kommer 

nämnas hade ganska små textrutor att skriva i. Med små menas att de blev ungefär lika 

breda som hälften av hemsidans bredd. En annan del av hemsidan som inte var 

anpassad var en text som tillhörde en radioknapp som hamnade under radioknappen 

istället för bredvid. Förutom detta var det enbart några tabeller och textrutor som inte 

var anpassade, som kan ses i bild 64a och 64b, då de var för breda för mobilens storlek. 

De ytterst små plus- och minustecknena i bild 64a var knappar som också fanns på den 

datoranpassade sidan, men då var de inte lika små (se bild 64a). Med båda dessa två 

sistnämnda bilderna var de pilar som dök upp i dem inte anpassade i storlek då de 

antingen var för stora eller för små. Detta gällde dock inte den som kan ses i bild 64b. 
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           Bild 63. Ej mobilanpassad övning.         Bild 64a. Ej mobilanpassad tabell.          Bild 64b. Ej anpassade textrutor. 

Näst längst ner på sidan fanns alltid olika kombinationer av knapparna tillbaka, 

spara, radera samt de gröna pilarna. Dessa stod aldrig på samma rad utan var 

placerade mer som i en trappa (se bild 65a, 65b och 65c). De bilder och videor som 

alltid var på högersidan inne i verktygen låg längst ner under de knappar som beskrevs 

innan. Detta innebär därmed även att de knappar och texter som ersatte dessa bilder i 

några delar av ett verktyg också hamnade längst ner på sidan. 

               
     Bild 65a. Sidoknappar i trappa.                    Bild 65b. Sidoknappar i trappa.                   Bild 65c. Sidoknappar i trappa. 

I övrig hamnade bildspelen på en ny sida istället för på en pop-up sida och 

användaren behövde scrolla ner för att kunna se all text, vilket gjorde att det inte alltid 

gick att se både knapparna och all text samtidigt. Dessutom blev graferna väldigt små 

i resultaten vilket gjorde det svårt att se var de olika prickarna var i resultatet. 

5.4.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis var de mobilanpassade hemsidorna väldigt lika de 

datoranpassade hemsidorna med ett fåtal undantag. Ett återkommande problem på de 

olika hemsidorna, förutom Iterapi, var att rubriker av olika slag inte fick plats och/eller 

kapades av. I den mobilanpassade sidan för Iterapi var de olika medietyper sällan 

anpassade för mobilens storlek. Vissa övningar som var placerade bredvid varandra 

blev också för små och förminskade ibland de övriga delarna omkring övningarna. 

Detta problem uppstod både i Iterapi och 1177. Livanda hade problem med att 

övningarna ibland inte var anpassade till mobilstorlek, men detta minskade inte 

kringliggande information och så vidare. I övrigt placerades det mesta som var 

horisontellt istället vertikalt, vilket bidrog till att verktygslådan, kommande samt alla 

bilder och videor hamnade längst ner på sidorna på Livandas behandlingshemsida.  
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6. Diskussion 
I denna del av rapporten kommer en diskussion att göras om det som framhävts i 

resultatet utifrån egna åsikter av vad som anses vara bra respektive dåligt. Därefter 

kommer en metoddiskussion att genomföras för att slutligen diskutera eventuell 

framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen behandlar de fyra olika delarna som presenterats i resultatet och 

som dessutom är svaren på de olika frågeställningarna som ställts för denna rapport. 

Det största fokuset här är de delar som jag själv tycker är mest intressanta och 

relevanta att tänka på. Små detaljer kommer därför enbart diskuteras lite kort. Först 

och främst kommer förslagen i allmänhet att presenteras för att sedan gå över till 

diskussionen som lätt fram till dessa förslag. 

6.1.1 Sammanställda förslag 

I denna del presenteras de förslag som kan extraheras utifrån de åsikter som uppstått 

angående det resultat som presenterats. Dessa förslag kan ses nedan: 

o För det generella utseendet på hemsidorna, kan det vara bra att ha någon typ av 

startsida vilket gör att det finns en startpunkt som patienten alltid hamnar på.  

o Det är bra att tidigt visa patienten hur hemsidan fungerar och även bra om 

hemsidan har ett konsekvent utseende i sina olika delar. 

o Det anses viktigt att ha någon funktion för hur långt patienten kommit i 

behandlingen. 

o För att presentera patienternas mående utifrån resultat extraherade av 

ifyllningsformulär är det fördelaktigt att använda flera olika grafer om frågorna 

i formulären behandlar olika typer av områden som inte bör påverka varandra. 

o Det är viktigt att hemsidorna använder olika figurer för olika typer av knappar 

samt att de har en föregåendeknapp som gör det möjligt att smidigt gå till 

föregående sida. 

o Vad gäller övningarna kan det vara bra att fundera på ifall olika typer av 

ifyllningsalternativ ska används för olika typer av svarsalternativ, exempelvis 

dropdown-listor, radioknappar eller reglerare för skattning med hjälp av siffor. 

Dessutom blir det designmässigt snyggare om formen på de olika 

ifyllningsalternativen är konsekvent genom hela behandlingen. 

o Det är bra om övningarna är samlade på samma ställe så att patienten lättare 

kan hitta just den övningen som hen vill göra vid det tillfället. 

o Färger för olika svarsalternativ bör undvikas om det finns en osäkerhet i om det 

kan påverka patientens svar. 

o Rörande medietyperna är det svårt att säga hur de bör användas då detta skulle 

krävas mer forskning kring. Dock utifrån denna undersökning kan åtminstone 

formen på dessa vara bra att ta hänsyn till, så att de är konsekventa genom hela 

behandlingen. Dessutom är det viktigt att vara konsekventa med vad de olika 

medietyperna används till. 
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o Vad gäller mobilanpassningen var det till störst del problem med medietyperna 

och att de inte var anpassade till mobilstorlek, men detta gällde även rubrikerna 

i de olika behandlingarna. Därmed är detta väldigt viktigt att tänka på vid 

framtida utveckling. Vissa delar av övningarna bör i vissa fall även designas om 

då de kan vara svåra att enbart minska ner, som exempelvis veckodagboken i 

Iterapi. 

6.1.2 Likheter och skillnader mellan hemsidorna 

Som kunde ses i sammanfattningen av de olika hemsidorna var det i många fall ganska 

stora skillnader i hur de var uppbyggda men där vissa delar kunde finnas på liknande 

sätt i en eller flera av de olika hemsidorna. Bland annat var det majoriteten av 

hemsidorna som hade en startsida, vilket gav en konsekvent startpunkt så fort 

användaren loggade in på hemsidan. Detta kan även vara bra för att patienten i fråga 

kanske inte går in på behandlingen för att gå igenom något avsnitt, modul eller verktyg 

utan är enbart inne för att kontakta behandlaren eller för att exempelvis göra en 

specifik övning. En startpunkt som alltid ser likadan ut gör det lättare för patienten att 

snabbt hitta till det som hen söker. KBTonline var den enda hemsidan som inte hade 

någon startsida, de hade bara förstasidan som användaren kom till första gången hen 

loggade in men då den sidan inte fanns tillgänglig sedan anses den inte vara en 

startsida. Att KBTonline inte hade någon startsida behöver dock inte vara något 

negativt då de hade ett konsekvent utseende på de olika sidorna samt att både meny 

och innehåll alltid fanns tillgängliga. Det enda problematiska med dessa knappar var 

att de inte riktigt stack ut på något sätt och därför blev lite osynliga till en början.  

En startsida kan samtidigt bli ganska rörig om det finns för mycket information 

på sidan. Det blir då svårt för användaren att veta vart hen ska fokusera sin blick och 

veta var hen ska börja. Livandas hemsida hade en startsida med ganska mycket 

information och även ganska många olika typer av knappar i form av menyknappar, 

länkar, starta verktyg, flytta verktyg och så vidare. Så här fungerar det-länken var 

bra för att få en tydligare inblick i hur alla delar i behandlingen skulle fungera, vad som 

skedde med verktygen och så vidare, vilket underlättade användandet av hemsidan. 

Det är förståeligt att de inte ville att denna information skulle ta så mycket plats efter 

att det hade blivit läst, men då det var ganska viktig att ta in från början hade det nog 

varit bättre om det framhävdes lite mer. En bra lösning på detta hade 1177 som använde 

sig av något de kallade för en snabbguide. Då denna snabbguide dök upp första gången 

användaren loggade in och visade tydligt hur upplägget var på hemsidan och hur allting 

fungerade. Det var även bra att denna snabbguide alltid fanns tillgänglig via en länk 

likt Livandas så här fungerar det-länk. 

Något som alla sidor hade förutom Iterapi var funktioner som gjorde det möjligt 

att se hur långt användaren kommit eller hur mycket hen gjort av behandlingen. På 

KBTonline var det väldigt enkelt att hålla reda på vilken sida och avsnitt användaren 

var på då hen alltid hamnade på den sida som var uppe senaste gången hen var 

inloggad. Dessutom fanns innehållsspalten som visade alla sidor likt en tidslinje där 

det tydligt visades hur långt användaren kommit. Det enda problematiska med detta 

var att det blev väldigt mycket scrollande ifall användaren var på något av de senare 

avsnitten vilket skulle kunna lösas med att den automatiskt scrollade ner till den del 

hen var på.  
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1177 hade en annan lösning på detta där det gick att minska och förstora 

modulerna så att de som inte var relevanta för en inte tog onödig plats. Sedan var det 

även på denna hemsida lätt för användaren att veta vilken modul hen var på då alla 

moduler inte fanns tillgängliga från början utan allt eftersom gjordes tillgängliga av 

behandlaren. Väl inne i modulerna fanns det färgkoder för att visa vilka delar som var 

klara, påbörjade och så vidare vilket gjorde det tydligt var användaren var i modulerna. 

Dessutom var det även inne i dessa delar tydligt vilken sida användaren var på då det 

enbart var de sidor hen varit på tidigare och en sida efter som var tillgängliga. Detta 

var därmed ett ganska komplext system som i vissa fall kunde bli lite rörigt, speciellt 

vad gällde sidnumreringen och alla de olika knapparna som gick och inte gick att trycka 

på. Till störst del var detta system dock positivt då det visade in i minsta detalj vilken 

sida av vilken del i vilken modul som användaren var på senast.  

Livanda hade en annan lösning på detta där de använde checktecken för de olika 

delarna av verktygen och för de olika sidorna. Eftersom det varierade hur dessa olika 

delarna såg ut var det inte konsekvent i hur det visades om delarna var färdiga eller 

inte. Det som varierade var om de stora knapparna eller länkarna användes. Detta kan 

göra det förvirrande för användaren då det gör det svårare att veta var användaren var 

i verktyget. Förvirringen skapas av att de flesta verktyg var uppbyggda på ett visst sätt, 

och när detta ändrades helt plötslig kunde det göra att användningen och även 

navigeringen i behandlingen försvårades. Det anses därmed vara oerhört viktigt att ha 

ett konsekvent utseende på behandlingen. 

Denna typ av funktion som har beskrivits ovan angående dessa tre olika 

hemsidornas sätt att underlätta för patienten att hitta tillbaka till den del hen sist var 

på anses vara en väldigt viktig funktion. Varför det anses vara viktigt beror på att de 

internetbaserade KBT-behandlingarna är till för att vara mer lättillgängligt exempelvis 

för de personer som har väldigt mycket att göra och svårt att få in längre 

samtalssessioner i sin vardag. Detta kan därmed innebära att patienterna påbörjar 

behandlingen vid ett tillfälle men fortsätter det senare. Därför är det viktigt att 

underlätta det för patienten genom att hjälpa hen att hålla reda på var hen är i 

behandlingen.  

Tre av de fyra hemsidorna hade även någon typ av formulär samt något sätt att 

presentera resultaten av dessa formulär. Hur formulären var utformade och vad de i 

sin tur innehöll kräver en mer ingående analys och kommer därför inte att diskuteras 

mer, men presentationen av resultaten kan vara värda att diskutera. Dessa tre sidor, 

KBTonline, 1177 och Livanda, använde även en eller flera grafer. Att KBTonline och 

1177 använde olika många grafer bör ses över då 1177 hade delat upp resultaten i tre 

olika grafer, vilka var livskvalitet, depressiva besvär och arbete med övningarna, 

medan KBTonline bara hade en. Det är då möjligt att ställa sig frågan om KBTonline 

också bör dela upp det extraherade resultatet eftersom att arbete med övningarna 

kanske inte bör påverka resultatet över patientens mående. Det blir troligtvis även mer 

givande för patienten och även behandlaren att få en överblick av olika typer av 

mående. 

Till sist kan de mindre delarna av hemsidorna kommenteras där bland annat 

Iterapi använde samma figurer för två olika funktioner, startknappen och 

hemknappen, vilket rekommenderas att undvikas då detta kan vara förvirrande. Alla 

hemsidor förutom KBTonline hade även möjlighet att gå direkt till föregående sida. 

Denna funktion tycker jag är nödvändig, speciellt om det på en sida står information 
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och beskrivning om hur en övning ska göras som i sin tur finns på nästkommande sida. 

Är det så att en osäkerhet skapas över vad som skulle göras eller liknande kan det vara 

bra att snabbt och smidigt kunna ta sig tillbaka till föregående sida. 

6.1.3 Övningar 

De olika övningarna på hemsidorna innehöll en mängd olika ifyllningsalternativ, men 

som mest användes textrutor vilket kan vara bra ifall övningen kräver att användaren 

ska skriva svar i form av ord eller meningar. Handlar övningen om att skatta siffror 

kan det vara skönare att få välja en siffra oavsett om det är i form av dropdown-listor, 

radioknappar eller liknande. Detta fungerar som bäst när det gäller att skatta siffror 

mellan 1-10, men blir det ett större omfång än det finns det ingen riktig användning för 

detta sätt då det antingen blir större hopp mellan siffrorna eller alldeles för många 

alternativ. Därav skulle en reglerare vara bättre att använda, likt den som fanns i en 

övning på Livanda, då det också är svårt att skatta exakta siffror utifrån en känsla, 

tanke eller liknande. I övrigt fungerar textrutor väldigt bra, men att det kan vara 

designmässigt snyggare om rutorna är anpassade i storlek för vad som ska skrivas i 

dem. Dock får det inte bli för många varianter då det fortfarande är prefererat ha ett 

konsekvent utseende på övningarna. Här krävs det även ytterligare fundering 

angående konsekvent användning av olika ifyllningsalternativ. Används textrutor 

vanligtvis för text och exempelvis dropdown-listor för siffror eller liknande kan det 

skapas en förvirring om dessa beblandas med varandra. Därför är det viktigt att tänka 

på vad för ifyllningsalternativ som företaget vill använda sig av och därefter vara 

konsekvent med vilka som används till vad. 

Något som jag anser var en bra funktion på Iterapi var att alla övningar fanns 

samlade på en och samma sida. Detta hade varit bra för de övningar som skulle göras 

flera gånger under veckan, som exempelvis veckodagboken på KBTonline och 1177. 

Övningar som patienten behöver komma åt under veckan efter att avsnittet, modulen 

eller verktyget som gjorts för den veckan, underlättar det om hen slipper leta bland de 

olika delarna. Utöver detta kan det vara bra att få tillgång till övningarna ifall att 

patienten av någon anledning skulle vilja ändra det som skrivits in eller liknande. 

KBTonline och 1177 hade även markerat med hjälp av figurer på de delar av modulerna 

eller avsnitten som hade övningar i sig, vilket på så vis underlättade något. 

Ytterligare delar av övningarna som kan diskuteras är bland annat att KBTonline 

använde sig av olika färger på svarsalternativen på registreringen. Dessa färger skulle 

kunna påverka hur patienten svarar. De mörkare färgerna anser jag skapar en negativ 

känsla över svaret och kan på så vis påverka att patienten möjligtvis väljer att inte ta 

det svarsalternativet för att det svaret får en negativ ton på sig. Dock kräver detta mer 

undersökning för att bekräfta ifall detta är något som faktiskt påverkar eller inte. 

Därmed bör färger på svarsalternativ användas med stor försiktighet om det finns 

osäkerhet kring färgernas eventuella påverkan på patienten. 

6.1.4 Medietyper 

De olika medietyperna som användes på de olika sidorna var bilder, videor, ljudfiler, 

bildspel och även en gif. Användningen av bilder, och gifen, kunde anses vara 

överflödig i vissa fall då det ofta kändes som att de mest var till för utfyllnad. Den 

bildanvändningen som känns mest relevant är de som visar hur övningar ska göras och 
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hur olika saker hänger ihop. Livanda har gjort bilderna som en del av sin design och 

på så vis får bilderna en estetisk funktion, vilket kan motiveras mer till att användas än 

om de bara är som en utfyllnad. 

Videor användes mer eller mindre på alla hemsidor, dels för att förklara 

behandlingarna, vilket gjordes på två hemsidor, och sedan för att förklara olika 

områden, känslor och liknande. Videor kan vara bra ifall företaget vill minska ner på 

mängden text i behandlingen och även för få behandlingen att efterlikna fysiska 

sessioner mer. De videor som KBTonline, 1177 och Livanda hade där en psykolog pratar 

till kameran gör att det känns som att de talar till en. Vad gäller formen på videorna är 

det designmässigt snyggast om de likt allt annat är konsekventa vad gäller storlek. Att 

de är så stora som på 1177 kan både ses som en fördel och en nackdel. Vill företaget att 

fokuset enbart ska vara på videon är det bra om de är stora, nackdelen är att de tar 

väldigt mycket plats och gör att det blir mer scrollning. Finns det möjlighet att förstora 

videon behöver den inte vara så stor i normalt tillstånd. 

Användningen av ljudfiler och bildspel var till största del för olika typer av 

övningar, vilket på så vis särskiljer användningen av videor och ljudfiler. Dock 

användes även ljudfil i något fall för att informera om ett område, vilket inte blev 

konsekvent för de olika medietypernas användningsområden. Det kan skapa en viss 

förvirring om medietyper används för olika saker vilket på så vis gör att patienten 

kanske inte är helt förbered över vad som ska ske när nästa medietyp dyker upp. Därför 

anses det vara viktigt att separera vad de olika medietyperna används till, eller 

åtminstone är ytterst tydlig om användningen skiljer sig från hur det tidigare sett ut. 

6.1.5 Mobilanpassning 

De olika hemsidor som analyserades i denna rapport varierade ganska mycket i hur väl 

mobilanpassade de var. De som ansågs vara de största bristerna i 

mobilanpassningarna var att medietyperna i vissa fall inte var anpassade till 

mobilstorlek, som i Iterapi, eller att de var placerade för långt ner, som i Livanda. Jag 

ansåg att de placerades långt ner på Livanda eftersom de hamnade under knapparna 

för att gå vidare till nästa sida vilket gjorde att det verkade som att de inte hade så stor 

betydelse för behandlingen. Att bilderna hamnade där kanske inte gör så mycket, men 

på så vis går det att ifrågasätta hur mycket de bidrar till behandlingen eller om de bara 

tar onödig plats. Videorna hade dock med störst sannolikhet större betydelse för 

behandlingen och bör på så vis hamna ovanför dessa knappar. Ytterligare något som 

skulle kunna vara problematiskt för Livanda var att verktygslådan och kommande 

hamnade längst ner under de två verktygen som var tillgängliga. Det problematiska 

med detta är att patienten kanske inte förstår vad dessa är när hen bland annat ser 

knappen för att föra över verktyg till verktygslådan innan hen sett själva verktygslådan. 

Med det sagt, då det är så begränsad plats på en mobilanpassad sida är det viktigt att 

fundera på vad för delar som är viktigast och kanske bör placeras högre upp på sidan. 

Dessutom är det viktigt att sålla bort sådant som bara skulle ta onödig plats från den 

redan begränsade ytan. 

Övriga problem som kunde uppstå, mest hos Iterapi men även i ett fåtal fall hos 

Livanda och 1177, var att ifyllningsalternativen inte var anpassade till mobilstorlek. 

Största problemet med detta var när övningar som innehöll flera ifyllningsmöjligheter 

bredvid varandra inte placerades under varandra för att passa mobilens storlek. I vissa 
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fall är detta dock inte möjligt som exempelvis med veckodagboken i Iterapi, den 

övningen hade behövts göras om helt och hållet för att passa mobilens storlek.  

6.2 Metoddiskussion 

Den metod som använts för att undersöka de olika hemsidorna är en bra metod för att 

få en överblick över hur olika produkter eller tjänster ur samma genre ser ut. Då 

analysen är subjektiv blir resultatet begränsat till en persons tankar och åsikter. Detta 

behöver dock inte vara negativt då analyser av hur produkter och tjänster ser ut enbart 

utgår ifrån vad personer tycker och tänker om designen och formen. Det enda som 

gäller då är att det inte går att helt och hållet utgå från att det är något som upplevs av 

alla, men för just en sådan här studie kan det vara bra för att ta fram förslag på delar 

som kan vara bra att tänka på vid fortsatt utveckling av sin produkt eller tjänst. En 

eventuell brist i denna studie var att det var ganska breda frågeställningar och på så vis 

omfattar rapporten ett ganska stort område. Dock skulle därför denna studie kunna 

ses som en förstudie där vissa delar av hemsidorna har framhävts men där alla detaljer 

av dessa inte analyserats på en djupare nivå. 

Just denna metod finns det inte heller så mycket tidigare forskning kring och är 

inte väletablerad inom området för interaktionsdesign. Trots detta finns det många 

positiva delar med den, dels de som nämnts innan men även bland annat att det inte 

finns just ett sätt att utföra den på förutom de riktlinjer som finns. På så vis finns det 

många möjligheter att anpassa den efter just det ändamål som finns med den studie 

som ska genomföras. För att förstärka sina åsikter om de olika hemsidorna skulle det 

vara fördelaktigt om flera personer var delaktiga i analysen eller om det gjordes 

eventuella användartester. Med användartester skulle potentiella användare få testa 

olika delar av hemsidan och berätta sina åsikter om de olika delarna. Detta skulle 

kunna förstärka ens åsikter eller även göra så att andra områden av hemsidan som har 

dess fördelar och nackdelar skulle upptäckas som eventuellt inte skulle bli upptäckta 

annars. 

6.3 Framtida forskning 

Som nämnts i föregående del skulle framtida forskning kunna vara att fördjupa sig i 

någon del av de som undersökts i denna studie. Det här skulle kunna göras genom att 

använda sig av fler personer som är delaktiga i analysen och/eller kombinera detta med 

användartester. Detta skulle även kunna leda till att eventuella designförslag skulle 

kunna tas fram för de olika delarna av hemsidorna som anses behöva förbättras eller 

ändras. På så vis skulle det i sin tur kunna leda till en designprocess där designförslagen 

som tas fram skulle behöva utvärderas och utvecklas vidare för att till sist eventuellt 

kunna appliceras på verkliga hemsidan. 

Vad gäller medietyper skulle mer undersökning krävas gällande hur 

användningen av dessa skulle bidra till att behandlingen skulle bli bättre eller sämre 

för att kunna bedöma vad som bör användas och på vilket sätt. Övriga delar av de olika 

hemsidorna som inte undersökts i denna studie skulle också kunna undersökas med 

hjälp av genreanalys, som exempelvis meddelandefunktionen.   
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7. Slutsats 
I denna rapport har det genomförts en genreanalys över fyra olika KBT-

behandlingshemsidor, Depressionshjälpen på KBTonline och 1177, DAY-behandlingen 

på Iterapi samt Nedstämdhet och depression på Livanda. Utifrån undersökningen av 

de olika hemsidorna kunde data extraheras över hur de olika hemsidorna såg ut 

generellt, vad för olika typer av övningar och medietyper de hade och hur väl 

mobilanpassade de var. Utifrån resultatet gjordes diskussioner angående de delar som 

ansågs vara mest intressanta och relevanta att tänka på för framtida utveckling av sina 

hemsidor. Några av de förslag och synpunkter som togs upp var bland annat att 

hemsidorna bör ha en startsida för att underlätta navigering på hemsidan, använda 

olika typer av ifyllningsmöjligheter för övningarna och placera de delar av hemsidan 

med störst fokus högre upp på den mobilanpassade hemsidan. 

För att i sin tur kunna ta detta vidare är det fördelaktigt att göra vidare studier på 

separata delar av hemsidorna och fördjupa sig i vad de innehåller samt de för- och 

nackdelar som finns i delarna. Att fler personer är med och gör genreanalysen och att 

använda sig av användartester bidrar även till åsikter och tankar som är mer talande 

för populationen. Till sist skulle även studierna för detta kunna utvecklas till att skapa 

designförslag för de delar som anses behöva förbättring. Detta skulle på så vis kunna 

leda till en designprocess där utvärdering och utveckling av designförslagen görs som 

till sist kan leda till faktisk utveckling av hemsidorna.  
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Appendix 

Appendix A, KBTonline 

       
 Inloggningssida för KBTonline.                      Första sida för avsnitt. 

       
 Menyspalten.                               Innehållsspalten. 

       
 En sida i ett avsnitt.                      Knapparna spara och fortsätt samt nästa sida. 

       
 En av frågorna vid registrering.                      Graf för Mitt mående.  
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 Textrutor i en av övningarna i behandlingen.                      En övning där siffror skulle fyllas i. 

       
 En övning där procentsatser skulle fyllas i.                      En av övningarna som kallades veckodagbok. 

       
 En video med en deprimerad person.                      En video likt en Power Point-presentation. 

 
En av ljudfilerna i behandlingen. 

       
Mobilanpassad övre del av ett avsnitt.           Mobilanpassad innehållsspalt. 
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Appendix B, 1177 

      
 Sidan för val av behandling.                   Pop-up fönstret för snabbguiden. 

  
 Startsidan och även sidan för översikt.                   En nedfälld ruta för en modul. 

                           
 Checkruta för att markera som färdigt samt sparaknapp.       Formuläret. 

       
 Inne i resultatfliken.                          En graf och tabell för det extraherade resultatet. 
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En sida i en modul. 

 
 Sidnumrering samt första-, föregående-, nästa- och sistaknappar. Alla sidor är tillgängliga. 

       
 En övning med textruta.                                En övning där procentsats skulle skrivas. 

 
 Övning med kombination av textruta och dropdown-listor. 

       
 En av övningarna som var veckodagboken.    En video på en deprimerad person. 

 
 Remsan som dyker upp vid hovring över videon. 

 
 En av ljudfilerna i behandlingen. 
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 Överlappande flikar.                         Två delar av en modul. 

       
 Mobilanpassade sidknappar.                                   En övning med textruta och dropdown-listor. 
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Appendix C, Iterapi 

 
 Inloggningssida för Iterapi. 

       
 Startsida för DAY-behandlingen.                                               Menyn i headern 

     
 Tabell över modulerna.               Första sidan av en modul. 

             
 Nästaknapp.                     Föregående- och nästaknapp.                              Föregåendeknapp. 

       
 Tabell över alla övningar.          En av övningarna från tabellen. 
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Textruta med en redigeraknapp i en av övningarna i behandlingen. 

 
Rutan som dyker upp när redigeraknappen för en övning trycks. 

 
Knappar för att lägga till och ta bort rad. 

 
En övning med radioknappar som ifyllningsalternativ. 

 
 En övning i form av en kalender. 

       
 En av figurerna i behandlingen.                 Exempel på övningen för kalendern. 
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 En tecknad video.            Video på person som varit med och skrivit texterna. 

       
 Mobilanpassad startsida.     Mobilanpassad meny. 

       
 Dropdown-lista för sidorna i en modul.       Dropdown-listan nedfälld. 

             
 Förminskad sida.                     Ej mobilanpassad figur.               Ej mobilanpassad video. 

        
 Små textrutor.                            Övning som inte är mobilanpassad.                               Ej mobilanpassad kalender.  
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Appendix D, Livanda 

       
Inloggning med bank-id.                 Användarnamn och lösenord. 

 
Startsidan för behandlingen på Livanda. 

 
Startsidan av ett verktyg. 

       
Länkar för olika sidor.                            Tillbakaknapp.                      Knapp i form av en grön pil. 

 
Sidnavigering inne i verktygen. 

Bild 

Bild 
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Del av välmåendeformuläret.                                 Resultatsidan med grafen för välmåendeprofilen lugn. 

 
Textrutor i en av övningarna i behandlingen. 

             
Exempelruta för en övning.                          Sparaknapp.                          Ifyllningsalternativ i form av radioknappar 

 
En övning med dropdown-listor som ifyllningsalternativ. 

 
En reglerare från en av övningarna i behandlingen. 
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 En av ljudfilerna i behandlingen.               Ett av bildspelen i behandlingen. 

             
 Meny som inte är mobilanpassad.                        Övre del av ett verktyg.                   Ej mobilanpassad reglerare. 

             
 Ej mobilanpassad övning.           Ej mobilanpassad tabell.             Ej anpassade textrutor. 

             
 Sidoknappar i trappa.               Sidoknappar i trappa.                                  Sidoknappar i trappa. 

 

 

Video på psykolog. 
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