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Sammanfattning
Det finns idag en problematik med arbetsbelastningen i svensk hemtjänst. Studier visar att personalen
upplever mycket stress på arbetet. Samtidigt beräknas antalet personer i 80-års åldern öka från en
halv miljon till en miljon mellan år 2018 och 2052, och personalbehovet inom äldreomsorgen antas
tredubblas. Med hjälp av videokommunikation är det möjligt att arbetet kan effektiviseras och
arbetsbördan underlättas. En grundläggande förutsättning för det är däremot att tekniken inte upplevs
som svåranvänd, varken för personal eller för vårdtagare.
Studier visar att äldre personer ofta har en längre inlärningprocess, samt mindre erfarenhet av teknik.
Sju intervjuer genomfördes med deltagare med en medelålder på 68 år. Intervjuerna analyserades
med en tematisk analys där sex olika teman hittades. Temana innefattar Ersättning av korta visiter
inom hemtjänst, Tillämpning inom vårdcentralen, Svårigheter, Inkludera anhöriga, Rädslor och
Förhållning till teknik. Resultaten från intervjuerna bearbetades sedan till personor, scenarier och
användarberättelser. Baserat på detta skapades ett designförslag för hur en minsta gångbar produkt
(MVP) för videosamtal mellan vårdgivare och vårdtagare kan se ut. Designförslaget fokuserar på
kommunikation mellan hemtjänst och äldre vuxna vårdtagare.
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Summary
There is a problem with the workload in the Swedish home care system today. Studies show that the
employees experience a lot of stress. Simultaneously, the amount of people that are about 80 years
old are expected to grow from half a million to one million between the year 2018 and 2052, and the
need for personnel in elderly care are expected to triple. With the help of video communication it is
possible that the work process can be more efficient and the workload eased. However, a fundamental
precondition is that the technology is not experienced as difficult to use, neither for the care givers
nor the care recipients.
Studies show that elderly people usually have a longer learning process, as well as less experience of
technology. Seven interviews were conducted with participants with an average age of 68 years old.
The interviews were analysed with a thematic analysis and six different themes were found. The
themes were Replacement of short visits within home care, Application within the health center,
Difficulties, Including relatives, Fears and Attitude towards technology. The results from the
interviews were then processed to personas, scenarios and user stories. Based on this, a design
proposal was made for a minimum viable product (MVP) for video calls between care givers and care
takers. The design proposal focuses on communication between home care and older adult care
recipients.
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Introduktion
I detta kapitel presenteras den bakgrund som är relevant för projektet, vilket innefattar nuläget inom
vård och omsorg, implementering av välfärdteknik, tidigare lösningar, uppdragsgivaren och äldre och
teknik. Därefter presenteras syftet med projektet och de frågeställningar som har undersökts. Sist
presenteras de avgränsningar som har gjorts och dispositionen för uppsatsen.

Bakgrund
Personal inom hemtjänsten i Sverige upplever idag en hög arbetsbelastning och samtidigt förväntas
behoven av sådana tjänster att öka (Sandberg, Borell, Edvardsson, Rosenberg, & Boström, 2018).
Dessutom förväntas Sveriges befolkning öka till 12 miljoner fram till år 2052 och antalet personer i
de äldre åldrarna förväntas öka mest (Statistiska centralbyrån, 2019). Statistiska centralbyrån
rapporterar att det fanns cirka 500 000 personer i 80-års åldern år 2018, och år 2042 förväntas de nå
en miljon. Behovet av vård och omsorg, och särskilt äldreomsorg kan därför antas öka. Ekholm
(2010) beskriver att behovet av personal inom hälso- och sjukvården kan öka med 50 procent mellan
år 2010 till 2050 och behovet av personal inom äldreomsorgen ökar tre gånger så mycket. Med den
redan höga arbetsbelastningen som personalen upplever är detta därför mycket problematiskt.
Välfärdsteknik
En lösning på problemet kan vara välfärdsteknik. Ekholm (2010) uttrycker att interaktiv teknik för
att kommunicera med hjälp av ljud, bild och liknande kan underlätta diagnostik, konsultation samt
överföring av data. Likväl beskriver han att arbetsprocesser kan underlättas och att tekniken kan skapa
nya möjligheter för hur verksamheten kan bedrivas.
Tidigare erfarenheter av införandet av teknik för kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare i
exempelvis hemtjänsten visar att det ger brukaren både ökad frihet och integritet, likväl som att
brukaren kan få snabbare stöd och personalen snabbare kan få kontakt med brukaren
(Hjälpmedelsinstitutet, 2012). Fredriksson m.fl. (2014) uttrycker däremot att det kan uppstå problem
och osäkerhet om användarna av videokommunikationen upplever svårigheter med att hantera
tekniken. Det är därför viktigt att säkerställa att interaktionen med tekniken är användbar och att
användarna har en god användarupplevelse.
Flera studier visar att videokommunikation mellan personal på hemtjänst och brukare kan
effektivisera hemtjänstens arbete, både vad gäller användningen av hemtjänstens resurser och
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kommunikationen mellan personal och brukare (Fredriksson m.fl., 2014; Ramos & Pacheco, 2012;
Similä m.fl., 2014; Wade, Karnon, Elshaug, & Hiller, 2010).
Tidigare lösningar
Det finns några tidigare lösningar för videokommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare
(Nilsson, 2012; Ramos & Pacheco, 2012; Wang, 2010). Ramos och Pachecos lösning är utformad för
kommunikation mellan vårdgivare, patient och familj för att förbättra kommunikationen inom vården
samt för att underlätta vid tillfällen där patienten bor långt bort. I deras lösning kan videokonferenser
hållas där användaren ser sin egen kamera och kamerorna från tre andra deltagare. Genom att klicka
på en kamera kan användaren också byta ut vilken deltagares kamera som visas.
Videokommunikationen har även kompletterats med möjligheten att rita och accentuera delar i bilden.
Videokommunikationen i Ramos och Pachecos system är bara en del av ett större system, där det
bland annat finns en chattfunktion.
Den grafiska design som Wang (2010) presenterar är utformad för patienter med mild demens där
användaren kan ringa en kontakt, ta emot samtal och göra nödsamtal. Även i denna lösning kan
användaren ringa både vårdgivare och släkt och vänner. Wang har även tagit fram ett grafiskt
gränssnitt för vårdgivare och släkt och vänner där det finns fler funktioner än för patienten.
Exempelvis ges möjligheten att göra personliga inställningar som att ändra rington och
bakgrundsfärg, möjlighet att kolla historik samt administrationsmöjligheter. Dessa funktioner kan
även nås från patientens gränssnitt, men funktionerna är dolda för att inte förvirra användaren. Wang
har även inkluderat påminnelsefunktioner, som exempelvis att påminna användaren att avsluta
samtalet. I kontaktlistan visas även bilder på respektive kontakt.
Nilssons (2012) lösning skiljer sig från Ramos och Pachecos (2012) och Wangs (2010) lösningar då
videokommunikationen snarare är ett komplement till en chattfunktion mellan patient och läkare.
Videokommunikationen sker genom att skicka färdiga videos till varandra för särskilda
förtydliganden.
Uppdragsgivare Phoniro
Projektets uppdragsgivare Phoniro är ett företag som utvecklar mjukvara och hårdvara inom
välfärdsteknologi och e-hälsa (Phoniro, u.å.). Företaget grundades 2002 och ingår idag som en egen
enhet i ASSA ABLOY Hospitality. De erbjuder lösningar för framförallt vårdboenden och hemtjänst,
exempelvis digital nyckelhantering, digital tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn.
Phoniro vill komplettera deras utbud inom välfärdsteknik med en produkt för videokommunikation
9

mellan patienter och personal. Deras främsta målgrupp, förutom personal, är äldre personer. De
tidigare lösningarna som presenterats har antingen fokuserat på en större målgrupp med patienter i
olika åldrar och med olika funktionsvariationer, eller fokuserat på patienter med mild demens.
Phoniro vill därför undersöka om videokommunikationen kan se annorlunda ut för deras målgrupp.
Äldre och teknik
Wressle (2009) utförde en studie på 274 vuxna födda år 1922 där cirka 46% av deltagarna använde
en mobiltelefon och endast 12% använde en dator. Detta antyder att äldre vuxna har en förhållandevis
låg erfarenhet av användningen av teknik. Wressle beskriver att de vanligaste upplevda problemen
med tekniken handlade om att tekniken var svår och att personen hade nedsättningar, exempelvis syneller hörselnedsättningar. I vissa fall upplevde deltagarna att det var svårt att komma ihåg hur
teknologin skulle hanteras och mobiltelefonerna upplevdes många gånger ha komponenter som
försvårade användningen. Däremot ansåg majoriteten av personerna som använde mobiltelefon
respektive dator att tekniken hade förbättrat vardagslivet mycket.
Ziefle och Bay (2004) förklarar att äldre personer kan uppskatta de praktiska funktionerna att
kombinera kalender, alarm och samtal med mera, men att användningen ofta slutar i frustration trots
att tekniken är intressant för dem. Med andra ord kan det finnas en stor nytta i användningen av teknik
för äldre personer, likväl som ett intresse av dessa funktioner. Den design som idag används är dock
inte anpassad för de äldre vuxna. Detta kan exempelvis bero på att deras mentala modeller skiljer sig
åt (Ziefle & Bay, 2010) och att deras förväntningar av hur ett system ska fungera är baserad på tidigare
icke-elektroniska versioner av tjänsten (Fisk, Rogers, Charness, Czaj, & Sharit, 2009).

Syfte
Det finns en problematik i att teknik idag inte är anpassat för äldre personer, samt en problematik
med den höga arbetsbelastningen inom vård och omsorg. Syftet med denna studie är därför att
undersöka hur videokommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare kan designas för att ge äldre
personer en god användarupplevelse. Studien kommer att undersöka vilka situationer som
videokommunikationen kan användas i och särskilt hur den kan anpassas för en äldre målgrupp.
Projektet utförs i samarbete med Phoniro och i slutändan levereras prioriterade användarberättelser,
designförslag på systemet och design rationale. Syftet med projektet har delats upp i två
frågeställningar som ska besvaras enligt nedan.
•

Vilka faktorer bör beaktas vid design för att tillfredsställa målgruppens behov?

•

Hur kan systemet designas för att ge målgruppen en god användarupplevelse?
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Avgränsningar
Det har utförts ett flertal avgränsningar i arbetet, bland annat kommer designförslaget att gälla för en
minsta gångbar produkt (eng. minimum viable product, förkortas hädanefter till MVP). Dessutom
utförs enbart en design för vissa användarberättelser. Målgruppen för studien är enbart de äldre
användarna. Personal, administratörer och anhöriga har därför exkluderats. Denna avgränsning har
gjorts då den äldre målgruppen anses vara den mest vitala målgruppen för en MVP och även den
målgrupp där det krävs mest undersökningar.
Eftersom designen gäller för en MVP har den även avgränsats till enbart en skärmstorlek, det vill
säga en iPad. iPaden valdes då det är denna hårdvara Phoniro helst arbetar med och även tror vara
den mest uppskattade skärmen för detta syfte.
Ytterligare en avgränsning är en minskad detaljeringsgrad i prototypen och denna avgränsning har
främst gjorts på grund av tidsaspekten. Det är framförallt viktigt att informationsarkitekturen
undersöks innan detaljer i form av animationer, övergångar, färger och ikoner inkluderas. På grund
av tidsaspekten utförs inte heller några användbarhetstester.
Slutligen har det inte tagits i beaktning att funktionaliteten kanske i framtiden kommer att integreras
till ett mer komplext gränssnitt med mer funktionalitet. Denna avgränsning har framförallt gjorts för
att fokusera på den gällande funktionaliteten och undersöka hur en sådan funktionalitet bäst
sammanställs.

Disposition
I uppsatsen redovisas först det teoretiska ramverket, där tidigare forskning om design för äldre och
äldres förmågor redogörs, likväl som mentala modeller och användarcentrerad design. Uppsatsen är
sedan uppdelad i två kapitel; användarstudien och designprocessen. I användarstudien presenteras
den behovskartläggning som har gjorts med användarna och avsnittet börjar med metodteori för att
sedan presentera den metod som valts. Avsnittet avslutas med resultat och diskussion kring studien.
Även avsnittet om designprocessen påbörjas med metodteori. Därefter presenteras samtliga
delmoment som har utförts, hur de har genomförts och resultaten. Delmomenten innefattar personor,
scenarion och användarberättelser, samt beskrivning av det designförslag som framställts och hur
detta framställdes. I slutet av detta avsnitt presenteras en diskussion kring designprocessen och
framtida studier. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattning av projektet och slutsatsen för
projektet redovisas.
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Teoretiskt ramverk
I detta kapitel redogörs det teoretiska ramverk som använts i projektet. Först presenteras tidigare
forskning om olika förmågor hos äldre och design för äldre, och därefter teorier om mentala modeller
och användarcentrerad design.

Äldres förmågor
Med åldern påverkas olika kognitiva förmågor, och detta kan ha en inverkan i hur tekniken upplevs
och inlärningshastigheten (Lindahl, 2014). Även andra typer av förmågor påverkas av ålderdom,
exempelvis är det vanligt att synen försämras och det är vanligt att uppleva problematik med att
justera ögats brännvidd, vilket bland annat kan skapa problem med att läsa små texter (Fisk, Rogers,
Charness, Czaj, & Sharit, 2009). Hörselnedsättning drabbar även många äldre vuxna, vilket kan skapa
stor problematik i kommunikation med andra personer (Bainbridge & Wallhagen, 2014). Vidare
förklarar Scherder, Dekker och Eggermont (2008) att fingerfärdighet, det vill säga förmågan att
smidigt kunna manipulera objekt med händerna, försämras med åldern. Denna försämring korrelerar
även med kognitiv prestation (Kobayashi-Cuya, Sakurai, Suzuki, m.fl., 2018), mer specifikt
exekutiva funktioner (Kobayashi-Cuya, Sakurai, Sakuma, m.fl., 2018). Dessutom uttrycker Fisk m.fl.
att visuell information bearbetas långsammare hos äldre vuxna. Kerchner m.fl. (2012) undersökte
kognitiv bearbetning hos äldre och fann att förlust av integritet hos vit hjärnsubstans var en signifikant
orsak till den långsammare bearbetningen hos äldre vuxna. I deras studie undersökte de olika typer
av kognitiv bearbetning, där deltagarna bland annat fick utföra visuella sökuppgifter.
Detta är några aspekter som kan vara särskilt viktiga att ta i beaktning vid design för en äldre
målgrupp. Ett system bör med andra ord inte presentera för mycket information på en sida, för att
underlätta för den långsammare bearbetningen. Informationen som presenteras bör även vara större
än normalt, för att undvika problem som uppstår med försämrad syn. Dessutom bör ljudnivån vara
högre än normalt, och det bör var enkelt att hantera tekniken med hänsyn till den försämrade
fingerfärdigheten.
En annan begränsning hos äldre vuxna är arbetsminnet (Gajewski, Hanisch, Falkenstein, Thönes, &
Wascher, 2018). Gajewski m.fl. undersökte prestationer på ett n-backtest hos 533 friska vuxna
personer i olika åldrar och resultaten visade att prestationen försämrades med åldern. Vidare beskriver
Fisk m.fl. (2009) att det semantiska långtidsminnet sannolikt är välfungerande. Det semantiska
minnet är minnet av sådant som inte relateras till en särskild kontext, utan är snarare kunskap som
troligtvis erhållits i många olika kontexter (Baddeley, 2001). Mohanty, Naveh-Benjamin och
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Ratneshwar (2016) förklarar att det semantiska minnet kan fungera som support för det episodiska
långtidsminnet och därmed eliminera försämringar i långtidsminnet hos äldre. Fisk m.fl. (2009)
rekommenderar därför att använda denna styrka i design för äldre vuxna. Detta kan exempelvis
innebära att designen av ett system ska baseras på sådant som användarna redan känner till och har
erfarenhet utav, medan uppgifter som utförs i systemet bör hållas korta för att ta hänsyn till det
begränsade arbetsminnet.
Det har funnits många olika teorier om hur ålder påverkar olika delar av minnet och Park och Festini
(2017) ger en överblick över utvecklingen av teorier om minnet och åldern genom åren. Deras
genomgång av utvecklingen visar att det finns konsensus gällande försämring av vissa delar av minnet
med åldern. Dock finns det olika teorier om vilka variabler som påverkar försämringen.

Design för äldre
Förutom de förändrade förmågorna hos äldre, finns det även andra faktorer som påverkar äldre vuxnas
upplevelser med teknik och som är viktiga att ta i beaktning. Ziefle och Bay (2004) uttrycker att äldre
och yngres upplevelser vid användning av teknik skiljer sig åt och de beskriver exempelvis att äldre
personer kan uppskatta de praktiska funktionerna att kombinera kalender, alarm och samtal med mera,
men att användningen ofta slutar i frustration trots att tekniken är intressant för dem. Med andra ord
har äldre vuxna inte nödvändigtvis ett lägre intresse för teknik och dess funktioner.
Trots att äldre kan ha intresse för teknik är det få äldre vuxna som använder teknik i en hög
utsträckning. Wressle (2009) utförde en studie på 274 vuxna födda år 1922 där cirka 46% av
deltagarna använde en mobiltelefon och endast 12% använde en dator. Av de personer som använde
en mobiltelefon, upplevde 72% inga problem med användningen och 49% ansåg att det fanns en stor
nytta med användandet. 63% av de som använde en dator upplevde inga problem med den och 57%
såg en stor nytta med att använda en dator. Majoriteten av personerna som använde en mobiltelefon
respektive en dator ansåg även att tekniken hade förbättrat vardagslivet mycket. Även Mitzner m.fl.
(2010) utförde en studie med äldre vuxna som visade att majoriteten hade en positiv inställning till
teknik. De förklarar att detta motsäger stereotypen om att äldre skulle vara negativt inställda till
teknik. Detta skulle kunna vara en anledning till att användningen av teknik ökar bland den äldre
åldersgruppen (Davidsson, Palm & Melin Mandre, 2018). Davidsson m.fl beskriver att cirka 87% av
äldre vuxna som är 76 år äldre hade år 2018 tillgång till internet i Sverige. Detta är en ökning på 19
procentenheter från år 2017.
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Wressle (2009) beskriver att de vanligaste upplevda problemen med tekniken handlade om att
tekniken var svår och att personen hade nedsättningar, exempelvis gällande syn eller hörsel. I vissa
fall upplevde deltagarna att det var svårt att komma ihåg hur teknologin skulle hanteras och
mobiltelefonerna upplevdes många gånger ha komponenter som försvårade användningen. Detta kan
förklaras med hjälp av de försämrade förmågorna som beskrivits tidigare. Mitzner m.fl. (2010)
beskriver däremot att det främsta upplevda problemet med tekniken var att det var besvärligt att
använda, exempelvis att de blev avbrutna av reklam eller att användningen krävde mycket
ansträngning. De uttrycker även att deltagarna var oroliga gällande teknikens säkerhet och pålitlighet.
Med andra ord finns det ett intresse för tekniken och tekniken kan upplevas som hjälpsam och
värdefull. Vardagslivet för de äldre skulle därför kunna förbättras om tekniken var särskilt anpassad
för deras förmågor och erfarenheter. Larsson (2009) förklarar även att om teknik ska införas i
vardagslivet hos de äldre, är det viktigt att tekniken integreras i deras rutiner och vanliga sysslor. Hon
förklarar att det annars finns en risk att tekniken inte används. Fisk m.fl. (2009) uttrycker dessutom
att information bör finnas tillgängligt i systemet, snarare än att användaren förväntas veta hur en
uppgift ska utföras. Vidare förklarar de att sekvenser även bör vara tydligt markerade i ett system för
att underlätta för arbetsminnet.
De olika resultaten gällande upplevda problem med tekniken kan bero på att äldre vuxnas förmågor
tenderar att variera mycket som grupp, det vill säga att de generellt är en heterogen grupp (Haustein,
2012). Detta innebär att designen bör vara anpassad för användare med en stor variation av olika
förmågor och erfarenheter.
Vidare beskriver Fisk m.fl. (2009) att äldre vuxnas förväntningar över hur ett system fungerar kan
vara baserade på hur andra tidigare versioner fungerade, exempelvis ett tidigare liknande gränssnitt
som de använt eller en icke-elektronisk version av tjänsten. Detta eftersom de har tidigare erfarenhet
av dessa versioner och därmed redan har bildat en uppfattning om hur systemet bör fungera. Vid
design för en äldre målgrupp är det därför viktigt att designen är konsekvent och att standardiserade
layouter används. Fisk m.fl. uttrycker att de äldres inlärning påverkas negativt av designer som inte
är konsekventa, vilket skulle kunna bero på att äldre bearbetar information långsammare som tidigare
beskrivits.

Mentala modeller
Som tidigare beskrivet har äldre oftast mindre erfarenhet av teknik och äldre vuxnas förväntningar
över hur ett system fungerar kan istället vara baserade på icke-elektroniska versioner av tjänsten (Fisk
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m.fl., 2009). Detta påverkar användarnas mentala modeller, då en mental modell formas utifrån en
persons erfarenhet och är de tankar och idéer som en person har (Ungvarsky, 2017). Ungvarsky
förklarar att mentala modeller kan formas medvetet eller omedvetet och att de hjälper personer att
förstå deras omgivning. Om en användare har utvecklat en mental modell för exempelvis hur ett
system fungerar, så är det inte säkert att denna modell är korrekt, och det är troligt att fel uppstår i
interaktionen om systemets struktur och användarens mentala modell inte stämmer överens (Fisk
m.fl., 2009). Ziefle och Bays (2004) studie av äldre och yngres mentala modeller av en mobiltelefons
meny visade att de yngre och de äldres mentala modeller skiljde sig ifrån varandra och att de äldre
oftast inte strukturerade menyn hierarkiskt, utan exempelvis linjärt eller utan någon särskild struktur.
Dessutom hade de äldre deltagarna en ytligare representation av menyn, där färre funktioner
kategoriserades till korrekt överordnad kategori. De äldre deltagarna, som oftare hade felaktiga
mentala modeller över menyn, presterade också sämre i navigeringen.
Goodwin (2009) förklarar att ett system är mer effektivt och lättare för användarna att lära sig och
använda om systemets struktur och beteende stämmer överens med användarnas mentala modeller
och att det därför är viktigt att en designer förstår dessa. Som Ziefle och Bays (2004) studie visade,
beskriver Goodwin att det kan uppstå komplikationer om strukturen inte stämmer överens med
användarnas modeller.
Janosky, Smith och Hildreth (1986) undersökte de olika komplikationer som kan uppstå om
användarens mentala modell inte stämmer överens med ett systems struktur. De beskriver att
felkorrigeringar hos användarna tycks vara en top-down process där användarna formar en hypotes
över vad som har gått fel och utgår från denna i sin felsökning, snarare än att läsa instruktioner.
Janosky m.fl. förklarar även att när användare läser instruktioner och felmeddelanden använder de
sin mentala modell för att förstå denna. Långa och dåligt formulerade meddelanden och instruktioner
kan därför leda till svåra konsekvenser vad gäller den uppgift användaren försöker utföra. Vidare
förklarar de att tolkningarna som användarna gör utifrån deras mentala modeller kan vara så pass
övertygande att de inte ens överväger att det kan finnas alternativa tolkningar. I deras undersökning
ledde detta till att användarna drog felaktiga slutsatser. Janosky m.fl. konkluderar att det för en
designer är viktigt att förstå användarna och att användarna kan påverka designen. Likväl uttrycker
de att det är osannolikt att en designer kan förutspå samtliga felaktiga representationer och misstag
som kan uppstå, men att tester och undersökningar med användarna är ett effektivt sätt att identifiera
några av dem.

15

Det är med andra ord viktigt att ta i beaktning att de äldre vuxnas mentala modeller troligtvis ser
annorlunda ut jämfört med yngre personer. Systemets struktur bör därför troligtvis se annorlunda ut
i jämförelse med hur det hade sett ut om den designades för yngre personer. Ett exempel är att
menyerna troligtvis bör vara linjärt strukturerade, snarare än hierarkiskt, som tidigare beskrevs.

Användarcentrerad design
Som tidigare avsnitt visat är bland annat systemets struktur viktigt för en god användarupplevelse.
För att hitta vilken struktur ett system bör ha är det nödvändigt att kartlägga användarnas behov, vilket
kan göras med hjälp av användarcentrerad design. Användarcentrerad design är en typ av
utvecklingsmetod som fokuserar på slutanvändarna och att skapa en god användarupplevelse (Baxter,
2015). Norman (2013) uttrycker även att en sådan metod används för att se till så att användarnas
behov möts och att upplevelsen av användningen är positiv. Arvola (2014) beskriver dessutom att om
utvecklingen av en produkt eller tjänst har användaren i centrum så kan det säkerställas att produkten
eller tjänsten blir meningsfull för användaren, vilket är väsentligt för framgången. Goodman (2012)
förklarar att en produkt med en dålig användarupplevelse är nästan garanterad att misslyckas.
Den standardiserade definitionen av användarupplevelse är ”personens perception och reaktion som
ett resultat av användning och/eller förväntad användning av en produkt, ett system eller en tjänst.”
(International Organization for Standardization, 2010, Terms and definitions, min översättning).
Vidare

anmärker

den

internationella

organisationen

för

standardisering

(ISO)

att

användarupplevelsen är en konsekvens av exempelvis funktionalitet, interaktion och stödjande
förmåga hos ett interaktivt system, likväl som användarens mentala tillstånd baserat på exempelvis
tidigare erfarenheter och attityder.
En undersökning av erfarenheten av att tillämpa användarcentrerad design visar även att metoden
upplevs ha förbättrat produktens användbarhet (Vredenburg, Mao, Smith, & Carey, 2002). Det var
däremot osäkert hur kostnadseffektiv och tidseffektiv metoden var. Detta skulle dock kunna bero på
att deltagarna i undersökningen enbart tänkte kortsiktigt, snarare än att de funderade över det
långsiktiga sparandet.
Baxter (2015) beskriver att det är viktigt att användarna involveras redan från början av utvecklingen,
och att detta ofta sker genom att samla deras användarupplevelse för att förstå deras behov, viljor och
mentala representationer. Vidare beskriver Norman (2013) att metoden består av fyra komponenter;
observation, idégeneration, prototypskapande och testning. Han beskriver även att dessa
komponenter ständigt itereras över för att ge mer insikt. Baxter är mer öppen i sin beskrivning av
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användarcentrerad design och påstår inte att det är en observation som måste utföras, utan att andra
metoder för att involvera användarna kan användas.
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Användarstudie
Detta kapitel innefattar den användarstudie som har genomförts och kapitlet initieras med metodteori.
Därefter presenteras den metod som valts i användarstudien och hur studien har genomförts. Slutligen
presenteras resultatet av studien och diskussion om resultatet och metoden.

Metodteori
I följande avsnitt beskrivs teori om vanliga metoder för att genomföra användarstudier. Framförallt
presenteras teori om individuella intervjuer som datainsamlingsmetod och tematisk analys som
analysmetod då detta användes i studien, men även andra vanliga datainsamlingsmetoder som
gruppintervjuer, observationer och designworkshop beskrivs då det var främst dessa metoder som
övervägdes att användas i studien.
Intervjuer, gruppintervjuer och observationer är de viktigaste redskapen för kvalitativ datainsamling
(Bryman, 2018). Även designworkshopar inkluderades eftersom det är en annan forskningsmetod
som kan användas för att inkludera användarna mer i designprocessen (Hanington & Martin, 2012).
Intervjuer
För att samla erfarenheter, attityder och åsikter från användare är intervjuer en grundläggande
forskningsmetod (Hanington & Martin, 2012). Hanington och Martin förtydligar att dessa antingen
kan genomföras strukturerat eller ostrukturerat. De strukturerade intervjuerna följer ett manus av
frågor, medan de ostrukturerade ger mer flexibilitet och utrymme för att skapa en konversation. De
beskriver även att ostrukturerade intervjuer ofta följer en intervjuguide med ämnen som intervjuaren
hoppas på att kunna diskutera och få besvarade. Bryman (2018) beskriver däremot att det finns
ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. Han beskriver att ostrukturerade
intervjuer har en lista med teman som avses diskuteras, men att själva intervjun ofta skiljer sig mycket
från den listan eller intervjuguiden som används. En semistrukturerad intervju beskriver han har ett
frågeschema, men forskaren har flexibilitet i vilka frågor som kan ställas och ofta ställs ytterligare
frågor än de som finns på frågeschemat. Vidare beskriver Bryman strukturerade intervjuer som
intervjuer med ett frågeschema som det inte avviks ifrån.
Goodwin (2009) förklarar att individuella intervjuer kan vara problematiska eftersom metoden inte
är anpassad för att förstå beteendeaspekter hos användarna. Detta eftersom det finns
självrapporteringsfel. Vidare presenterar Goodwin (2009) en metod för att planera datainsamlingen
och antalet intervjuer som troligtvis krävs när individuella intervjuer genomförs. Kortfattat innebär
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detta att först identifiera det minsta antalet deltagare, för att sedan multiplicera detta antal med
faktorer som troligtvis kan skapa skillnader i deras beteenden. Vidare förklarar hon att siffran som
uppstår ofta tenderar att bli för stor för att det ska vara resurseffektivt, och att den ofta behöver
minskas. Hon beskriver att för de flesta projekt tenderar antalet intervjuer att bli fyra till åtta stycken
per användarroll och att en intervju normalt är klar inom 45 till 60 minuter.
Till skillnad från Goodwin (2009) uttrycker Robinson (2014) att det kan vara problematiskt att i
början av en studie bestämma hur många deltagare som ska intervjuas eftersom detta inte är flexibelt.
Istället förklarar han att ett ungefärligt antal kan bestämmas där minsta antal och det maximala antalet
deltagare bestäms.
Även mättnad (eng. saturation) är en metod för att avgöra hur många deltagare som krävs (Saunders
m.fl., 2018). Guest, Bunce och Johnson (2006) beskriver att guldstandarden för att avgöra
urvalsstorleken inom hälsovetenskaplig forskning har blivit just mättnad. Det finns dock mycket
problematik med mättnad eftersom få forskare beskriver hur mättnad uppnås (Guest m.fl., 2006).
Dessutom förklarar Saunders m.fl. (2018) att det ofta krävs betydligt fler deltagare än vad många
kvalitativa forskare rekryterar för att uppnå absolut mättnad. Av denna anledning kommer inte
mättnad att användas som metod för att avgöra hur många deltagare som behövs i projektet, utan ett
minimum och maximum bestäms med hjälp av Goodwins (2009) metod. Det slutliga antalet avgörs
av studiens resurser och intresse att delta i studien.
Vidare beskriver Goodwin (2009) att det är nödvändigt att data från intervjun samlas då det är svårt
att minnas allt som sagts. Hon rekommenderar främst att en person leder intervjun medan en annan
person antecknar eftersom det är krävande att utföra båda rollerna samtidigt. Intervjun kan även spelas
in, men hon uttrycker att det är möjligt att deltagarna blir obekväma och undanhåller viss information.
Eftersom enbart en person kan leda intervjuerna kommer de även att spelas in, trots de nackdelar som
finns.
Gruppintervjuer
Hanington och Martin (2012) uttrycker även att intervjuer kan utföras med flera deltagare åt gången,
och att gruppintervjuer har fördelen att de skapar en mer naturlig konversation där deltagarna kan
utmana och påminna varandra om upplevelser. Dock beskriver de att gruppintervjuer även har
nackdelen att deltagarna kan påverka varandra samt att en deltagare kan dominera samtalet. Även
Goodwin (2009) förklarar att det finns problematik med gruppdynamiken eftersom att människor ofta
inte vill framstå som annorlunda eller dumma.
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Vid utförande av gruppintervjuer är det rekommenderat att en grupp består av cirka sex till åtta
personer och tre till fyra gruppintervjuer bör utföras per användarroll (Krueger, Donner, Kirsch, &
Maack, 2001). Gruppintervjuer valdes därför inte som metod eftersom det var problematiskt att inom
den givna tidsramen finna tillräckligt många deltagare för att kunna utföra väl genomförda
gruppintervjuer. Eftersom äldre även tenderar att variera mer gällande förmågor, som tidigare
beskrivet (Fisk m.fl., 2009), ansågs nackdelarna med gruppintervjuer vara särskilt problematiska.
Observationer
En annan vanlig metod för användarstudier är observationer, som är en etnografisk metod där
forskaren samlar information om en ny miljö genom att observera deltagares agerande i denna miljö
(Hanington & Martin, 2012). Goodwin (2009) uttrycker att observationer är den bästa metoden för
att minimera självrapporteringsfel, som tidigare förklarat ofta uppstår vid intervjuer. Däremot
förklarar hon att det finns en möjlighet att forskarens närvaro påverkar hur användaren beter sig, samt
att forskaren istället kan tolka beteenden felaktigt. Hon beskriver även att observationer tar mycket
tid om samtliga beteendeaspekter ska observeras.
Trots att observationer underlättar problematik med självrapporteringsfel, så uppstår andra nackdelar
med metoden. Eftersom observationer tar mycket tid och det inte finns någon tidigare produkt att
observera beteendet mot valdes därför inte observationer som en metod i användarstudien.
Designworkshop
Vid användarcentrerad design kan även designworkshopar utföras i samband med eller istället för
observationer och intervjuer. Hanington och Martin (2012) beskriver att en designworkshop består
av planerade aktiviteter där användarna exempelvis kan rita gränssnitt själva, skapa storyboards eller
utföra kartläggningsövningar. Hanington och Martin uttrycker dock att designworkshopar kräver
mycket arbete och att det krävs en balans mellan antalet deltagare och gruppmedlemmar som
handleder workshopen för att kunna organisera sessionen. Exempelvis krävs det under utförandet att
kunna vara flexibel och förhålla sig till deltagarna och den nuvarande situationen, samtidigt som den
tänkta planen hålls, likväl som att sessionen behöver dokumenteras. Metoden ansågs med andra ord
inte vara lämplig att utföra som ensam projektmedlem och valdes därför bort.
Tematisk analys
För att analysera insamlade data från exempelvis en intervju kan tematisk analys användas. En
tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och rapportera teman, det vill säga mönster,
inom data som samlats in (Braun & Clarke, 2006). Howitt (2013) förklarar att forskaren utför ett
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analytiskt arbete för att ta fram teman från data, exempelvis från transkriptioner, när datainsamlingen
är klar och oftast efter metoder som djupgående intervjuer har genomförts. Braun och Clarke (2006)
uttrycker att det inte finns någon standard för vad en tematisk analys är och hur den genomförs. De
presenterar därför sex steg som kan användas för att utföra en tematisk analys, men understryker att
stegen inte är linjära, utan att forskaren troligtvis vill och bör iterera fram och tillbaka mellan de olika
stegen för att det analytiska arbetet och resultatet ska vara tillräckligt och tillfredsställande.
Braun och Clarke (2006) förklarar att det första steget är att bekanta sig med den insamlade data.
Detta sker ofta om forskaren själv utför intervjuerna och transkriberar dem, men har forskaren inte
samlat in data själv bör en särskild bekantskap och kunskap om data skapas. I nästa steg beskriver de
att den initiala kodningen ska påbörjas. Howitt (2013) beskriver att forskaren i detta steg kan använda
sig av transkriptionen för att ge varje rad en form av etikett som beskriver dess innehåll. Han förklarar
att ibland kan flera rader eller ett stycke kan bearbetas samtidigt, det måste alltså inte vara jämnt med
en etikett per rad. I det tredje steget beskriver Braun och Clarke (2006) att forskaren börjar leta efter
teman bland dessa etiketter, eller koder. De förklarar att detta kan liknas med att hitta mönster bland
koderna för att se vad de har gemensamt och vilka övergripande kategorier som de skulle kunna
placeras inom. Vidare beskriver de att det fjärde steget innebär att granska de teman som hittats mot
originaldata. Braun och Clarke beskriver att det i detta steg är möjligt att ett tema måste modifieras
eller tas bort om det inte finns mycket data som stödjer temat. Alternativt att de data som ingår i ett
tema egentligen består av två olika teman eller ett undertema, och att det övergripande temat som
först hittades måste delas upp. Howitt (2013) förklarar även att det är möjligt att en del data som
forskaren först trodde ingick i ett tema egentligen inte gör det och att ett nytt tema måste hittas för
malplacerade data. De två sista stegen beskriver Braun och Clarke innebär att ge varje tema en
definition och ett namn som beskriver vad temat är, samt att ge en detaljerad beskrivning av respektive
tema i exempelvis den aktuella rapporten och uppsatsen.
Det finns dock många olika tolkningar gällande vad ett tema är och hur en tematisk analys bör
genomföras (Bryman, 2018). Bryman beskriver exempelvis att ett tema ibland uppfattas som likställt
med en kod, medan att det ibland uppfattas vara en grupp av koder. Braun och Clarke (2006) skulle
därför kunna anses tillhöra den grupp som anser att ett tema är en grupp av koder eftersom de skapar
teman genom att hitta mönster bland koderna. Bryman sammanfattar att ett tema i stora drag kan
anses vara en kategori som identifieras av forskaren utifrån data, kopplat till forskningens fokus och
att det baseras på koder som identifieras från utskrifter eller anteckningar. Likväl beskriver Bryman
att det förser forskaren med en grund för en förståelse av den insamlade data.
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Till skillnad från Braun och Clarke (2006) nämner Ryan och Bernard (2003) flera olika saker att leta
efter när teman ska skapas. De förklarar alltså att inte enbart mönster bör sökas efter utan nämner
bland annat repetitioner, lokala uttryck, metaforer och analogier, övergångar, likheter och skillnader,
språkliga kopplingar, teorirelaterat material, likväl som att leta efter sådant som inte nämns av
deltagarna.
Etik
Oavsett vilken metod som används är forskningsetik viktigt. Vetenskapsrådet (2017) uttrycker att en
god forskningssed bör tillämpas för att både skydda kunskapsintresset och integritetsintresset. De
beskriver att deltagaren ska vara informerad om forskningen och skriftligt informerat samtycke ska
ges. Vetenskapsrådet förklarar även att personliga uppgifter, inklusive ljudinspelning, ska hanteras
enligt personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen har dock ersatts med dataskyddsförordningen
(GDPR) (Datainspektionen, u.åa), men GDPR är mycket likt personuppgiftslagen (Datainspektionen,
u.åb).
Varje deltagare ska även ha rätt att när som helst avbryta sitt deltagande och forskaren ska försöka att
inte påverka deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Dessutom beskriver Vetenskapsrådet att samtliga
medlemmar i forskningsprojektet har tystnadsplikt gällande deltagarnas personliga uppgifter, och
uppgifter som kan användas för att identifiera en deltagare ska avrapporteras så att identifiering inte
är möjlig för utomstående. Vetenskapsrådet förklarar även att de insamlade uppgifterna om en enskild
person inte heller bör användas för kommersiellt bruk. Samtliga riktlinjer och lagar följdes i projektet.

Metod
Som datainsamlingsmetod användes individuella, semistrukturerade intervjuer. Nedan beskrivs
deltagarna och utförandet av intervjuerna.
Deltagare
Deltagarna var i åldrarna 63-73, med en medelålder på 68. Totalt deltog sju stycken personer och fem
av deltagarna var kvinnor och två av deltagarna var män. Deltagarna valdes ut med hjälp av
bekvämlighetsurval och rekryterades från ett lokalt seniorcenter.
Utförande
Sju individuella intervjuer genomfördes, och medeltiden för en intervju var cirka 30 minuter.
Seniorcentret besöktes vid totalt tre olika tillfällen där varje tillfälle var under varierande tider mellan
10-16 och olika veckodagar. Intervjuerna utfördes i de flesta fall i ett enskilt rum på seniorcentret. I
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rummet befann sig två fåtöljer som hade en lätt vinkling mot varandra där intervjun tog plats. Med
andra ord satt intervjuaren och deltagaren inte mitt emot varandra, men kunde behålla ögonkontakt
utan ansträngning. Vid två av intervjuerna var det inte möjligt att utföra intervjun i samma rum. Vid
det ena tillfället utfördes intervjun istället i en datorsal där ljudnivån var högre och vissa störningar
uppstod. Deltagaren insisterade på att fortsätta trots ljudnivå och störningar och det valdes därför att
inte avbryta intervjun eller exkludera intervjun från resultatet. Vid det andra tillfället utfördes
intervjun hemma hos deltagaren. Intervjun tog då plats i deltagarens vardagsrum och rummet var väl
belyst utan några störningar eller hög ljudnivå.
Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna om projektets ändamål och kontaktinformation,
hur data hanteras och sparas samt att deltagande är frivilligt och anonymt och att de kan avbryta
deltagandet när de vill utan att behöva uppge anledning. Samtliga deltagare gav skriftligt informerat
samtycke och godkände ljudinspelning av intervjun. Intervjun började spelas in med hjälp av en
mobiltelefon efter presentation av projektet och informerat samtycke hade givits. En intervjuguide
(se appendix A) användes under intervjun, men vid behov avveks det ifrån den. Det aktuella samtalet
och det deltagarna rapporterade styrde därför till stor del intervjun. Några enkla noteringar
antecknades under intervjun med hjälp av papper och penna, men data samlades främst in med hjälp
av ljudinspelningen. Inga personliga uppgifter från deltagarna delades med utomstående.

Resultat
Insamlade data analyserades med hjälp en tematisk analys enligt de sex steg som tidigare beskrivits.
Endast en enkel transkribering utfördes där det antecknades på datorn vad som sades under
ljudinspelningen från intervjuerna. I dessa anteckningar noterades koder av innehållet för varje stycke
eller rad. Dessa koder skrevs sedan ner på post-it lappar som sorterades efter gemensamma nämnare
och sorteringarna bildade därefter teman. Temana och koderna granskades sedan utefter
transkriberingen för att säkerställa att temana var i enlighet med insamlade data. Dessa steg itererades
ett antal gånger där vissa teman omdefinierades och koder sorterades om. Avrapporteringen har sedan
hanterats enligt de etiska riktlinjerna och lagarna för att undvika att deltagarna kan identifieras. De
teman som hittades presenteras i Tabell 1 nedan och därefter presenteras varje tema i detalj. Tabellen
redovisar även exempel på initiala koder som varje tema framkom ur.
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Tabell 1: Samtliga funna teman och exempelkoder

Tema
Ersättning av korta visiter inom hemtjänst

Tillämpning inom vårdcentralen

Svårigheter

Inkludera anhöriga
Rädslor

Förhållning till teknik

Exempelkoder
- Praktikaliteter
- Resurseffektivisera
- Isolation
- Snabb koll
- Initialt skede
- Distans
- Problem att komma in
- Hjälp
- Installation
- Knappar
- Psykisk åkomma
- Distans anhöriga
- Säkerhet
- Göra fel
- Misstänksam
- Anti
- Teknikpositiv
- Stress
- Frivilligt
- Opersonligt
- Framtid

Ersättning av korta visiter inom hemtjänst
I intervjuerna framkom många olika situationer som deltagarna skulle kunna tänka sig att använda
videosamtal i kontexter för vård och omsorg, likväl som varför de skulle vilja använda sig av detta.
Ett tema som hittades var att videosamtalen kan ersätta korta visiter inom hemtjänst. Exempelvis
uttrycker några deltagare att en sådan lösning skulle kunna effektivisera vården och att de som
patienter i sin tur skulle ha mer nytta av kontakten. Exempelvis har det i samband med detta uttryckts
att ensamhet och isolation skulle motarbetas hos äldre då personal troligtvis skulle ha mer tid att
spendera hos patienten när de sedan besöker denna. Nedan citat beskriver en deltagare som har en
granne som har haft hemtjänst som ofta resulterar i korta visiter. Hon argumenterar därför för att
videosamtalen kan användas till att i förhand ta reda på varor som ska handlas och att personalen
sedan kan spendera mer tid med brukaren när varorna lämnas av. Detta citat beskriver hur tiden som
spenderas med en brukare kan omprioriteras med hjälp av videosamtal.
”[…] om man har då tid då kan man ju sitta kanske och prata med den här personen
en halvtimma eller någonting. Det spar ju en jäkla massa tid på men när folk ska åka
emellan för och sätta sig och prata med folk.” (Deltagare 4)
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Utdraget nedan är från en deltagare som istället uttrycker att videosamtalen kan användas för att
ersätta vissa snabba visiter och istället prioritera andra brukare. Hon understryker att beslutet av en
eventuell ersättning bör ligga hos brukaren där personalen kan fråga om de vill att hon ska komma.
Hon beskriver bland annat att hon fortfarande vill ha tryggheten att någon tittar till henne.
”Alltså den här tiden som två personer sätter sig i en bil och åker ut för att se om jag
mår bra och sen mår jag bra och sen åker de hem. Alltså det är så fruktansvärt
resursslöseri. De två personerna kanske skulle kunnat gjort någonting annat för
någon som verkligen behöver det. Under den tiden, bara för att åka och titta till mig.
Däremot så vill jag ju ha tryggheten att någon tittar till mig.” (Deltagare 3)

Vissa deltagare uttryckte att videosamtalen enbart bör ersätta praktikaliteter, som exempelvis frågor
gällande inhandling av matvaror, och att sjukomhändertagande inte bör ske via videosamtal. Detta
kan exempelvis innebära att personalen inte behöver åka till personen först för att ta reda på vad som
behöver handlas. Istället kan de ringa och fråga detta för att sedan komma med varorna direkt. Det
kan även innebära samtal kring förändringar i schemat eller om en anhörig är på plats hos brukaren
och därmed kan hjälpa till istället för personalen. Detta innebär även att personalen bör vara vid plats
vid undersökning av personens mående. Nedan citat beskriver en deltagare som uttrycker att
videosamtalen kan användas för praktikaliteter. Han beskriver att personalen inte behöver åka till
honom för att behandla dessa ämnen, utan att detta istället kan behandlas via videosamtal.
”[…] jag menar det kan ju vara något man vill avhandla, att man, hur man mår eller
att det är någon praktikalitet att de inte kan komma eller för att jag ska på något annat
eller ja, någon förändring i schemat då va, från brukarens sida.” (Deltagare 1)

Nedan citat beskriver en deltagare som uttrycker att hon kan ringa personalen på hemtjänsten för att
meddela när hon har besök som kan hjälpa till istället för personalen, och på så vis spara på
hemtjänstens resurser.
”Men säg att jag har att jag behöver hjälp att komma upp på morgonen eller att jag
behöver hjälp att komma i säng på kvällen och sen kanske man får besök och sen så
kan den personen som är på besök hos mig hjälpa mig lägga mig då kan ju alltså jag
hjälpa hemtjänsten till och med för att ringa bara och säga hörni ni behöver inte
komma till mig för jag klarar mig ändå.” (Deltagare 3)

Nedan citat beskriver en deltagare som uttrycker att videosamtalen kan behandla praktikaliteter, men
att sjukomhändertagandet bör ske på plats. Detta eftersom hon anser att den personliga kontakten är
viktig och att det känns mer humant.
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”Ja alltså om det är liksom bara ärenden som ska avhandlas, att man ska kanske få
hem någonting, eller ja recept eller mat eller vad det nu är, då kan jag väl tycka att
då kan man ju trycka på en knapp och prata lite eller ringa eller så. Men inte när det
gäller själva sjukomhändertagandet. Då tror jag nog att det känns konstigt. Jag tror
ju att de flesta svarar nog att man vill ha det här personliga. Det känns mer humant.”
(Deltagare 6)

I kontrast till ovanstående citat anser vissa deltagare att videosamtalen även kan användas för
snabbare undersökningar, förutom praktikaliteter. Nedan citat illustrerar detta, där en deltagare
beskriver hur videosamtalen kan användas för att visa upp kroppsliga bekymmer och där personalen
kan undersöka hälsotillståndet.
”Hur du mår, om du [dålig ljudkvalitet] tabletter och sådana saker, om, ja typ nu som
bena svullna ja men då vill doktorn titta på bena och då kan man visa bena kanske
via skype då så behöver man kanske inte trassla sig in eller de behöver komma ut
då.” (Deltagare 4)

Likt andra citat uttrycker var även trygghet en viktig aspekt för vissa deltagare, som de ansåg skulle
öka eller bibehållas med hjälp av videosamtal. De beskriver att samtalen skulle kunna användas för
att veta vem det är som kommer att vårda personen idag. Nedan citat beskriver en deltagare som vill
använda videosamtalen för att öka kontrollen på den egna vardagen. Hon beskriver att med hjälp av
videosamtal kan brukaren veta vem det är som förväntas komma på besök idag och även om detta är
en ny person eller inte.
”Bara liksom vem är det som kommer till mig idag, alltså så man vet vem det är. Ska
jag öppna dörren, ska jag inte öppna dörren. […] då kan man ha lite koll på tillvaron,
vem kommer till mig idag? Bara för att vara trevligt liksom, då kan jag vara inställd
på att ja men den som kommer idag har jag aldrig träffat.” (Deltagare 3)

Gällande frågeställningen hur ett system med videosamtal mellan vårdtagare och vårdgivare kan
designas för att ge målgruppen en god användarupplevelse, visar temat ”Ersättning av korta visiter
inom hemtjänst” att deltagarna delvis kan tänka sig att använda ett sådant system inom hemtjänst.
Deltagarna uttrycker bland annat en vilja att underlätta mycket för personalen. Deltagarna vill främst
hantera praktikaliteter via videosamtalen, exempelvis att meddela förändringar i det egna schemat,
att lämna över en inhandlingslista eller för att ersätta korta visiter som att bara kolla till brukaren och
se hur denna mår. Möjligen skulle systemet kunna hantera lättare sjukomhändertaganden, där
brukaren kan visa upp fysiska åkommor för personalen via videosamtal. I huvudsak bör dock
sjukomhändertaganden via videosamtal undvikas. Designen av systemet bör med andra ord vara
anpassad för dessa typer av situationer.
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Tillämpning inom vårdcentralen
Det andra temat som hittades innebär att videosamtalen kan användas istället för eller i samband med
kontakt med läkare och sjuksköterskor på vårdcentral och sjukhus. Exempelvis lyfte några deltagare
situationer som att använda videosamtal som en initial kontakt med vården för att sedan gå vidare.
Vissa deltagare uttryckte även att det kan underlätta problematik med distans där ordinarie läkare kan
kontaktas trots att patienten är bortrest eller om patienten har problem att ta sig hemifrån på egen
hand. Nedan citat är från en deltagare som beskriver att läkare kan vid första kontakten undersöka
patienten visuellt med hjälp av videosamtal, där de sedan kan bestämma hur det ska gå vidare.
”[…] det öppnar upp för en första kontakt och läkaren då får skanna av med dig och
vad det kan va för [dålig ljudkvalitet] och utifrån det samtalet sen vill gå vidare.”
(Deltagare 1)

Citatet nedan beskriver hur kommunikationen mellan läkare och patient kan underlättas med hjälp av
videosamtal, där kommunikationen med ordinarie läkare kan fortsätta trots resor eller annan
problematik med distans.
”Eller om man inte finns på plats med den läkare som man normalt sett har kontakt
med. Utan man kan koppla upp sig från annan ort.” (Deltagare 1)

Citatet nedan beskriver ytterligare en aspekt av hur videosamtal kan användas för kontakt med
vårdcentralen och deltagaren uttrycker att det i vissa situationer kan vara onödigt att besöka
vårdcentralen. Detta skulle kunna ersättas med videosamtal istället.
”Jag tror ju på det här med skype också egentligen. Om jag hade haft en annan
situation så hade, det har jag tänkt på ibland att varför ska jag gå till vårdcentralen
och såhär.” (Deltagare 5)

Vissa deltagare uttrycker även att kontakten med vården är problematisk idag och att det som
behövande är svårt att snabbt få den vård som är nödvändig. Citatet nedan illustrerar en deltagare som
uttrycker denna problematik. Deltagaren hade tidigare arbetat inom vården och hon beskriver att hon
där upplevde att det tog för lång tid för vissa patienter att få vård.
”Men att komma i systemet som behövande det tar lite [dålig ljudkvalitet] sånt jag
vet inte. Kanske det tar två veckor men för en person som behöver, två veckor är för
mycket.” (Deltagare 2)
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Vidare beskriver en annan deltagare hur upplevelser av andra liknande lösningar för kommunikation
mellan vårdgivare och patient var uppskattat då det fungerade smidigt och var kort väntetid, likväl
som att hon inte behövde gå hemifrån.
”Nej men det var ju smidigt då. Det var ju inte så lång väntetid och jag behövde inte
gå hemifrån. Att jag kunde bara ringa.” (Deltagare 4)

Temat ”Tillämpning inom vårdcentralen” visar att deltagarna även skulle kunna tänka sig att använda
ett system för videosamtal i samband med vårdcentralen. Detta är framför allt för att snabbare kunna
få kontakt och för att slippa gå till vårdcentralen. Dessa aspekter är något som även kan tillämpas i
systemet vid användning inom hemtjänsten. Med andra ord bör deltagarna snabbt kunna kontakta
vårdtagaren utan att behöva lämna hemmet. Detta är något som bör infogas i designen av systemet.
Inkludering av anhöriga
Det tredje temat innefattar olika åsikter kring huruvida anhöriga bör inkluderas i videosamtal med
vård och omsorg. De flesta deltagare ansåg att detta var ett bra komplement, oftast för att inkludera
barn som bor långt bort eller om brukaren har en psykisk åkomma. Vissa deltagare ansåg däremot
inte att detta var nödvändigt. Citatet nedan beskriver en deltagares åsikt kring att inkludera anhöriga
i videosamtal där hon uttrycker att det vore bra om brukaren eller patienten behöver särskilt stöd.
”Om en patient, patienten är deprimerad eller har inte ork. Så anhöriga är stöd och
hjälp. Både för patienten och personal.” (Deltagare 2)

Följande citat är från olika deltagare som istället uttrycker att det vore uppskattat att kunna inkludera
anhöriga i videosamtal när de bor långt bort. Citaten beskriver olika situationer där anhöriga skulle
kunna vara inkluderade i samtalen. Varje citat syftar till olika vårdtyper, där den första handlar om
vårdboenden, den andra hemsjukvård och den sista när en person har blivit inlagd på ett sjukhus.
”[…] hon är ju på ett boende nu då och om sköterskan och läkaren när han går rond
eller någonting, ja, kopplar upp sig då om vi har bokat en tid och kopplar upp sig
och så är hon med där och så diskuterar vi.” (Deltagare 5)
”[…] till exempel man pratar, som när man pratar läkarsamtal, att man kunde haft
videosamtal så kunde någon utav barnen varit med när han var sjuk då då.”
(Deltagare 4)
”[…] för att om du ska bli utskriven och det ska vara sådana här utskrivningssamtal
och planeringssamtal, då ska barnen kunna vara med. Och då ska de ju inte behöva
kunna behöva åka hit för att vara med på ett sådant samtal till exempel.” (Deltagare
3)
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Gällande inkludering av anhöriga verkar de flesta deltagare anse att anhöriga bör kunna inkluderas i
läkarsamtal. Detta kan däremot vara i olika situationer, exempelvis om vårdtagaren har en psykisk
åkomma eller om anhöriga bor långt bort. Deltagarna lyfter även olika sammanhang där
videosamtalen kan användas, som hemtjänst, vårdboenden och vid utskrivning från sjukhus.
Designen bör alltså ge möjligheten att inkludera anhöriga i videosamtalen, och systemet skulle i
framtiden även kunna användas i många olika vårdsammanhang.
Svårigheter
Följande tema innefattar svårigheter deltagarna kunde uppleva vid användning av teknik som
mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Vissa deltagare ansåg inte att de stöter på några problem, men
många deltagare fick ofta hjälp av anställda på seniorcentret eller anhöriga. Hjälpen kunde
exempelvis innebära att installera program och applikationer. Nedan citat beskriver en deltagare som
tar hjälp av andra personer vid installationer eftersom hon inte litar på att hon själv klarar av det.
”[…] om jag ska installera någonting, eller göra, det har jag folk som gör åt mig, för
det är sådant som jag inte gör själv. Och det är väl också en sådan här sak att man
inte litar på sig själv helt enkelt. Man dumförklarar sig själv på något vis. Jag är för
dum för att begripa det här.” (Deltagare 3)

En deltagare uttryckte även att senast hon behövde hjälp med tekniken var för att byta lösenord på ett
konto och för att ladda ner nya applikationer.
”Han hjälpte mig och ladda ned några appar. Så och se till att man kommer in på att
byta lösenord och sådär.” (Deltagare 6)

Nedanstående citat är från en deltagare som behöver hjälp att föra över bilder mellan datorn och
mobilen. Hon beskriver att detta är särskilt problematiskt eftersom det är många knapptryck som
behöver utföras, vilket medför att hon tappar fokusen på uppgiften.
”Nej men alltså, det är så många knapptryck där som jag liksom tappar fokus på. Så
att jag, det brukar jag be barnen hjälp mig med.” (Deltagare 4)

Flera deltagare nämnde knapparna och antalet steg vid tekniken som något negativt, likt ovanstående
citat beskriver. Även deltagaren från de två nedanstående citaten uttrycker att många olika knappar
kan vara problematiskt för äldre personer eftersom de har mindre erfarenhet med teknik. Hon
förklarar att en enda on-off knapp gör användningen enklare. Det sista citatet beskriver även hur
knappar, exempelvis tangenter, ofta är väldigt små, vilket leder till feltryckningar.
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”För jag tror när man är liksom lite äldre och inte hållit på med teknik och sådana
saker, […] trycka på olika knappar och tryck där och tryck där.” (Deltagare 4)
”On off liksom typ sådant då liksom. En sådan knapp bara.” (Deltagare 4)
”Det är så små tangenter. Jag gör bara fel. […] det är väl det jag har noterat att jag
tycker att det är väldigt pilligt, faktiskt.” (Deltagare 1)

Detta tema visar olika svårigheter som deltagarna upplever i samband med teknik. Designen av ett
system för videosamtal mellan vårdtagare och vårdgivare bör därför undvika att vårdtagaren behöver
göra installationer eller inställningar själv. Liten text och små knappar bör också undvikas, likväl som
långa sekvenser av flera knapptryck. Designen bör med andra ord ha enkla sekvenser och knapptryck.
Rädslor
Det femte temat berör de rädslor deltagarna uttryckt gällande teknik och videosamtal. Många av
rädslorna gäller exempelvis säkerhet, tystnadsplikt och rädslan för att göra fel. Nedan två citat är från
två olika deltagare som ansåg att säkerheten och tystnadsplikten var särskilt viktig angående
videosamtal inom vård och omsorg. Båda nämnde 1177-skandalen, där 2,7 miljoner samtal till
rådgivningsnumret 1177 låg oskyddade på nätet, vilket avslöjades av Computer Sweden den 18
februari 2019 (Dobos, 2019). Deltagarna understryker därför att videosamtalen inte får vara möjliga
för obehöriga att nå.
”Ja, apropå vad som har hänt med 1177, […] det känns ju mindre förtroligt kan man
ju säga då. Och det är klart. Den känslan kan man ju få även när man kommunicerar
via datorer på olika sätt. Att man vet inte riktigt, är vi avlyssnade?” (Deltagare 1)
”Ja, det här med tystnadsplikten är ju alltid jätteviktig. Den måste man hela tiden,
den måste ju vården värna jättehårt alltså. Det får inte vara sådär som det var nu i
Stockholm. Det är fruktansvärt, det är så förnedrande. Det är så fult mot hela
befolkningen och man tappar ju förtroendet för vården.” (Deltagare 5)

Följande två citat är från två olika deltagare som uttryckte två olika aspekter av när teknik upplevs
som osäkert eller säkert. Det första citatet handlar om Swish och deltagaren beskriver att användandet
är väldigt lätt och att det var enkelt att lära sig att använda det. Hon hade förväntat sig att det skulle
vara mer problematiskt, vilket gjorde att hon blev misstänksam när det var enklare än förväntat. Det
andra citatet handlar om Facetime och Skype, där deltagaren föredrar Facetime för att det känns
säkrare. Hon gissar på att den upplevda säkerheten vid användningen av Facetime kommer från att
hennes barn använder det.
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”Och visst är det bra, men sen är jag lite misstänksam också så där, för jag tycker
det är lite för lätt och då tänker jag att det är lika lätt att tömma mitt konto från någon
annan, för någon annan kan göra det.” (Deltagare 3)
”Nej men det är, jag tror att det känns lite säkrare. Jag vet inte, jag har inbillat mig
det. Men det är ju att barnen använder det också.” (Deltagare 5)

En deltagare beskriver även hur hon är rädd för att göra fel och därmed förstöra någonting. Hon
understryker att det är viktigt att få användarna att förstå att det inte är farligt att trycka fel.
”Jag tror bara att det är att försöka få personer att förstå att det är inte världens
undergång om man trycker fel eller. För det är ju det man är rädd för. Alltså att man
ska förstöra någonting liksom.” (Deltagare 3)

Några deltagare uttryckte även rädslor för hur tekniken påverkar människans förmågor, särskilt
gällande minnet. Nedan citat illustrerar en deltagare som uttrycker att mobilen har ersatt minnet till
viss del och han påpekar att det kanske är farligt.
”Det är ju som en liten uppslagsbok, man behöver inte ha mycket i huvudet längre,
man kan ha allt, man behöver inte vara så intelligent längre. Man behöver inte samla
så mycket i huvudet, det är ju farligt kanske.” (Deltagare 7)

Vissa deltagare upplevde däremot inga större rädslor relaterat till teknik, och menade istället att det
var personer äldre än de själva som oftast var rädda. Citatet nedan är från en deltagare som uttryckte
detta.
”Jag är precis mitt emellan här nu. Jag är ju inte rädd för det, utan om man säger,
som många äldre.” (Deltagare 7)

Gällande de olika rädslorna som deltagarna uttryckte, är det tydligt att säkerhet är en viktig aspekt för
ett system för videosamtal mellan vårdtagare och vårdgivare. Samtalen bör inte kunna nås av
obehöriga och tekniken ska kännas säker. Några deltagare var även rädda att göra fel och råka förstöra
någonting. Designen bör därför vara tydlig och vara svår att förstöra någonting i.
Förhållning till teknik
Deltagarna uttryckte olika förhållningssätt till teknik, där vissa var mer skeptiska till det digitaliserade
samhället och den utveckling som sker, med andra var mer positiva. Några deltagare menade att
tekniken är något nödvändigt, men att de förhåller sig negativt till det och inte vill bli tvingade att
använda tekniken. De tre citaten nedan illustrerar tre åsikter gällande teknik i vardagen. Den första
beskriver en deltagare som reflekterade över användningen av en dator. Hon uttrycker att den är
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nödvändig för att kunna utföra sitt arbete, men att det inte är något hon vill behöva använda
egentligen. Det andra citatet handlar om en deltagare som beskriver irritationen över att tekniken styr
hennes liv då vissa handlingar inte längre är möjliga att utföra om tekniken inte längre går att använda.
Det tredje citatet uttrycker en deltagares känslor gällande tvång till teknik. Hon beskriver situationen
när hon insåg att hon var tvungen att lära sig använda exempelvis datorer, men att hon då både kände
sig dum och tvingad till det.
”Datorn för mig är ett nödvändigt ont.” (Deltagare 3)
”Att det liksom styr hela mitt liv, blir jag lite irriterad på.” (Deltagare 3)
”Ja, jag verkligen kände mig dum och så då kom jag väl också till insikt att du måste
lära dig. Alltså du måste göra det. Vilket jag heller inte tycker om, att bli tvungen att
göra saker som jag egentligen inte vill.” (Deltagare 3)

Vissa deltagare uttryckte även att tekniken är opersonlig. Det första utdraget är från en deltagare som
ansåg att videosamtal med vården skulle vara opersonligt och att hon tror att äldre behöver den
personliga kontakten. Det andra citatet är från en deltagare som beskriver att det har varit en för stor
användning av teknik i samhället idag, särskilt gällande mobiltelefoner. Han beskriver att han därför
brukar stänga av telefonen och lämna den hemma, vilket han även anser att andra individer bör kunna
göra. Det tredje utdraget är ett exempel på en deltagare som inte vill använda teknik för att handla,
utan hon vill ha de fysiska butikerna.
”Man vill inte ha det här, vad ska jag säga, ja, avståndet och att man pratar till en
liten låda det är, det blir ju ganska, jag tror att det känns ganska opersonligt. Och
särskilt då om man är ännu äldre, så tror jag man behöver den här personliga
kontakten.” (Deltagare 6)
”Och telefonerna med, att man kan släppa den, inte behöver ha den i handen hela
tiden utan man kan lägga ifrån den, stänga av den och gå ut. Jag brukar gå ut, stänga
av den, lämna den hemma.” (Deltagare 7)
”Ja, alltså jag använder inte min dator eller surfplatta för att beställa och köpa saker
och ting, utan det vill jag ha i, jag vill titta på det jag handlar. Jag vill ha fysiska
butiker. Jag hade inte brytt mig om att lära mig och köpa och greja via den vägen.”
(Deltagare 6)

Utdraget nedan är ett exempel på en deltagare som uttrycker att hon har en negativ inställning till
teknik och hennes förståelse för den, och därmed oftast redan har bestämt sig för att det inte kommer
att fungera att använda tekniken innan hon har testat.
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”För att liksom jag bestämmer mig redan från början att det här går inte.” (Deltagare
3)

Vissa deltagare reflekterade över samhällets utveckling relaterat till teknik och likt ovanstående citat
menade att vi är beroende av tekniken. Nedan citat beskriver en deltagare som reflekterar över hur
detta beroende planeras att hanteras i framtiden gällande personer med demens, som på grund av sin
sjukdom inte kan hantera tekniken. Det andra utdraget är ett exempel på en deltagare som hoppas på
att utvecklingen inte går för långt, utan att individer fortfarande umgås på traditionellt sätt i framtiden.
”Man kanske har kunnat allting fram tills man blir sjuk. Då faller allt. Hur är det
tänkt då? […] Då sitter man där och dement med alla sina apparater.” (Deltagare 6)
”Jaja, det är utvecklingen. Fast sedan hoppas jag väl inte att det går för långt, utan
folk fortsätter att umgås vanligt.” (Deltagare 7)

En deltagare beskrev även att teknikens utveckling ökar stressen eftersom allt förväntas gå snabbare,
särskilt gällande att kontakta varandra. Nedan citat illustrerar deltagarens uttryck kring detta.
”Livet som sådant i dagens läge är ju ganska stressigt. Alltså allting ska gå så fort.
Och det enda den här tekniken utvecklar tycker jag, är att man blir ännu mer stressad.
För allting ska gå ännu fortare.” (Deltagare 3)

Vissa deltagare var, i kontrast till vad ovanstående utdrag illustrerar, istället positiva till utvecklingen
och användningen av teknik. Några deltagare uttryckte även åsikter från båda ståndpunkterna.
Exemplet nedan är från en deltagare som beskriver sig själv som teknikpositiv och förklarar att hon
tror på framtiden och tekniken. Vidare beskriver hon hur hon försöker följa med utvecklingen och att
hon gärna vill lära sig.
”Men jag tror på framtiden, jag tror på tekniken. Jag är teknikpositiv även om jag
inte är, ligger i framkant som unga människor men, jag försöker, jag vill vara med,
och jag säger lär mig och visa mig och sådär. Jag vill, jag vill.” (Deltagare 5)

Trots att några deltagare uttryckte negativa känslor gällande tekniken och utvecklingen, beskriver de
även att teknik kan vara underhållande och förgylla livet. De två utdragen nedan illustrerar två olika
åsikter kring detta. Det första exemplet är från en deltagare som nyligen börjat använda applikationer
som Facebook och Instagram, och hon beskriver att hon idag finner det underhållande även om hon
inte trodde att det skulle vara av intresse för henne.
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”Har också kunnat erkänna att det faktiskt är ganska roligt att ha den snabba
kontakten och se lite och sådär. Det trodde jag inte för fem år sedan att jag skulle
säga men det säger jag nu.” (Deltagare 3)

Följande utdrag beskriver en deltagare som tror att tekniken, specifikt lösningar för videosamtal, kan
förgylla livet för många äldre personer, men att de kan behöva hjälp att lära sig använda det. Däremot
understryker hon att det måste finnas en balans där personer som inte använder tekniken inte blir
uteslutna.
”Det tror jag att många gamla har om de kan lära sig och göra det eller har någon
som kan hjälpa dem att göra det så skulle det förgylla livet för många, faktiskt. […]
Om inte det här fanns att man faktiskt stänger ute folk ibland. Det är väl det som jag
har mest problem med.” (Deltagare 3)

Detta tema visar många olika förhållningar som deltagarna har till teknik. Vissa deltagare var mer
negativt inställda till tekniken och andra mer positiva. Det negativa handlade bland annat om att de
kände sig tvingade, att det var opersonligt och att det var stressigt. Det positiva handlade bland annat
om den snabba kontakten, att det är roligt och kan förgylla livet. Gällande designen av ett system för
videosamtal mellan vårdtagare och vårdgivare bör det med andra ord finnas en balans mellan systemet
och fysiska besök där videosamtalen inte ersätter omhändertagandet helt och hållet. Det bör dessutom
vara valbart för vårdtagaren om systemet ska användas. De positiva aspekterna bör även förstärkas,
som exempelvis att snabbt kunna få kontakt.

Diskussion
Totalt sex teman har presenterats, nämligen Ersättning av korta visiter inom hemtjänst, Tillämpning
inom vårdcentralen, Svårigheter, Inkludera anhöriga, Rädslor och Förhållning till teknik. Från de
olika temana har det framkommit att designen bör vara anpassad för situationer inom hemtjänst för
att hantera praktikaliteter och förändringar i schemat, likväl som att vårdtagaren bör kunna få snabb
kontakt med vårdgivaren. Anhöriga bör även inkluderas i samtalen. Installationer, små knappar, liten
text och långa sekvenser bör undvikas. Teknik bör även vara och upplevas som säker, och det ska
vara svårt att göra fel i systemet. Slutligen bör inte systemet totalt ersätta de fysiska besöken i
hemtjänst, och brukaren bör kunna välja om systemet ska användas.
De två första temana visar att många deltagare är positivt inställda till videosamtal inom vård och
omsorg då de själva presenterar ett flertal situationer där kommunikationstypen kan vara nödvändig
eller uppskattad. Flera deltagare upplever även frustrationer kring teknik som temat Svårigheter
visade, och vissa känner även rädslor eller är skeptiska till införandet av ny teknik, vilket temana
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Rädslor och Förhållning till teknik visade. Detta är i enlighet med Ziefle och Bay (2004) som menade
att tekniken ofta kan vara intressent för äldre, men att användningen av den ofta slutar i frustration.
Under temat Förhållning till teknik visar utdragen de blandade känslor deltagarna hade gällande
teknik, där vissa är generellt positivt inställda och andra mer negativt inställda. Vissa som är negativt
inställda kunde även uppleva teknik som roligt eller nödvändigt.
Resultatet visade att deltagare kunde uppskatta att inte längre behöva ha information i huvudet, även
om de dessutom uttryckte oro inför detta gällande människans minnesförmågor. Dessutom visade
resultatet att några deltagare upplevde långa sekvenser och många knapptryck som förvirrande och
frustrerande. Fisk m.fl. (2009) uttrycker att äldre vuxna ofta har ett begränsat arbetsminne, vilket kan
förklara denna problematik. De menade även att det därför är nödvändigt att långa sekvenser tydligt
är markerade, alternativt att de undviks, samt att informationen finns tillgänglig i gränssnittet snarare
än att den förväntas vara i användarnas huvuden. Detta kan även förklara Ziefle och Bays (2004)
studie som visade att äldre hade en ytligare representation av menyn, samt att de snarare strukturerade
menyer linjärt än hierarkiskt. Det kan därför vara särskilt nödvändigt att inte använda en djup och
avancerad meny i ett gränssnitt anpassat för äldre personer. Eftersom deras mentala modell av en
meny oftast är strukturerad linjärt, bör detta även användas i detta gränssnitt eftersom ett system är
lättare att använda och lära sig om systemets struktur är anpassat efter användarnas mentala modeller
(Goodwin, 2009).
I de två första temana visas det att flera deltagare anser att de själva ska kunna ringa hemtjänsten eller
vårdcentralen med hjälp av videosamtal, exempelvis för att meddela att de inte behöver komma, för
att diskutera hälsotillstånd eller som en första kontakt. För att tillfredsställa användarnas behov och
ge de en god användarupplevelser (Norman, 2013) , kan det därför vara fördelaktigt att inkorporera
en sådan funktion. Janosky m.fl. (1986) presenterar vanliga komplikationer som kan uppstå om
användarnas mentala modell inte överensstämmer med systemets struktur, vilket är risker om deras
behov av att själva kontakta vårdgivare inte uppfylls.
I tre av utdragen i det sista temat nämns även problematiken för äldre att lära sig tekniken (se
exempelvis det sjunde, sista och tredje sista utdraget). Fisk m.fl. (2009) beskriver att äldres inlärning
påverkas särskilt negativt av en inkonsekvent design. Det kan därför vara särskilt viktigt att designen
är konsekvent med standardiserade layouter eftersom deltagarna uttryckte att det finns problem med
att lära sig tekniken från början. Detta beror sannolikt på att de har mindre erfarenhet av teknik
(Lindahl, 2014).
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Metoddiskussion
En begränsning med utförandet av användarstudien var att deltagarna som rekryterades inte själva
hade behov av hemtjänst eller liknande vård och omsorg. De fick därför reflektera hypotetiskt över
möjliga uppgifter, behov, tankar och åsikter kring detta. Några av deltagarna var dock anhöriga till
personer med behov utav hemtjänst, hemsjukvård eller vårdboende och hade därför en större insikt i
eventuella behov och hur de skulle vilja använda en sådan produkt.
En bättre målgrupp för användarstudien hade varit teknikpositiva äldre inom äldreomsorgen. Teknisk
erfarenhet, inställning till teknik och behov och upplevelser av sådan vård och omsorg hade därför
bättre kunnat kartläggas. Det är mycket möjligt att de åsikter och upplevelser som deltagarna uttryckte
under intervjun ändras om de i framtiden får behov utav hemtjänst. Däremot var det inte möjligt med
studiens resurser och tidsomfång att rekrytera deltagare från denna målgrupp. Det finns även en
möjlig etisk problematik med att rekrytera deltagare från exempelvis ett företag som bedriver
hemtjänst. Därav valdes en annan målgrupp.
Deltagarna rekryterades slumpmässigt på plats och medelåldern och åldersspannet var litet. Åsikter
och upplevelser från äldre seniorer har därför inte ingått i denna studie och det är möjligt att
erfarenheterna, upplevelserna och åsikterna kring teknik skiljer sig åt. Vid rekryteringen var det flera
personer som tackade nej till att vara med i intervjun och flera utav dem uttryckte nervositet kring att
delta i intervjun då de inte använder mycket teknik. Det är därför möjligt att deltagarna inte
representerar urvalet och att de är mer positiva till och erfarna med teknik än andra personer inom
målgruppen. Det är dock för denna mer teknikpositiva grupp som produkten framställs till i första
hand, för att i framtiden utforska om den även kan vara till hjälp för de övriga i målgruppen. Det är
därför inte nödvändigtvis problematiskt att urvalet inte representerar målgruppen.
Två av intervjuerna genomfördes även på en annan plats än de andra fem, vilket kan ha påverkat
resultatet. Som tidigare nämnt utfördes den ena i deltagarens hem, och intervjun uppskattas vara
likvärdig eller bättre utförd än de andra eftersom det inte vara några störningar i form av personer,
ljud eller ljus. Deltagaren var sannolikt mer bekväm eftersom personen var i sitt hem. Den andra
intervjun som skiljde sig åt var däremot mer problematisk eftersom ljudnivån var högre. Eftersom
deltagaren insisterade på att fortsätta trots störningar så fortgick intervjun. Den var dock kortare än
övriga intervjuer vilket tyder på att deltagaren möjligtvis inte var helt bekväm. Data ansågs dock
fortfarande vara uppriktig och behölls därför. Ljudinspelningen var sämre, men ansågs vara
tillräcklig. För framtida arbete rekommenderas det dock att säkerställa en god miljö för intervjuerna.
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Det är möjligt att designworkshopar, gruppintervjuer, observationer eller någon annan metod hade
gett annorlunda resultat. Några av deltagarna uttryckte svårigheter med att formulera åsikter kring
produkten och hur det skulle vara som brukare inom hemtjänst. Det är möjligt att en gruppintervju
hade kunnat underlätta detta då deltagarna hade kunnat påminna och utmana varandra (Hanington &
Martin, 2012). Som tidigare nämnt avfärdades observation som metod eftersom det inte fanns en
tidigare produkt att observera beteenden och användning av. Dock hade observationer inom hemtjänst
och äldres användning av annan teknik kunnat ge en djupare förståelse av deras behov och beteende.
Även designworkshop som metod hade kunnat ge en större insikt i användarnas upplevelser. För
framtida studier skulle jag främst rekommendera att använda två kompletterande metoder för att få
en djupare förståelse av användarna.
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Designprocessen
Detta kapitel innefattar designprocessen i projektet och kapitlet initieras med metodteori. Därefter
presenteras de olika delmomenten i processen där metod och resultat redovisas. Delmomenten är
personor, scenarier och användarberättelser, samt designförslaget och hur de olika delarna i förslaget
framställdes. Därefter presenteras även utvärderingen av olika lösningar som togs fram och som
resulterade i det slutliga designförslaget. Kapitlet avslutas med en diskussion om resultatet, metoden
och framtida studier.

Metodteori
Nedan beskrivs teorin för de användarcentrerade metoder som har använts i designprocessen,
nämligen personor, scenarier, användarberättelser, skissning och värderingsmatris. Även deltagande
design beskrivs eftersom det övervägdes att användas i designprocessen. På grund av den givna
tidsramen och projektets resurser ansågs det inte vara möjligt att tillämpa deltagande design och
generellt fokus på användarcentrerad design ansågs vara tillräckligt för en MVP.
Deltagande design
En metod för användarcentrerad design är så kallad deltagande design, där användaren inkluderas
under hela designprocessen (Hanington & Martin, 2012). Deltagande design innefattar ett flertal olika
metoder, däribland designworkshopar som beskrevs under metodteorin för användarstudien.
Hanington och Martin beskriver att deltagande design är en typ av användarcentrerad design som
värderar användarnas egna kreativa insikter, men där användarnas deltagande kombineras med
designexpertis för att guida och omvandla insikterna till de designkrav som finns. Kuhn och Winograd
(1996) förklarar att teknikerna som används inom deltagande design underlättar kommunikationen
med användarna och ger slutanvändarna en insikt i det nya systemet. De nämner prototyper med låg
detaljeringsgrad och rollspel som exempel på sådana tekniker. Eftersom designworkshop och
liknande metoder inte ansågs vara möjligt att utföra ordentligt under användarstudien, samt då
projektet har begränsade resurser, valdes inte deltagande design som metod. Däremot värderas
användarnas insikter och framtida studier rekommenderas att ytterligare involvera användarna.
Personor
När datainsamling har utförts kan personor skapas för att kommunicera användarnas behov, tankar,
mål och intentioner (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007; Goodwin, 2009). Cooper m.fl. (2007)
förklarar att en persona är en beskrivande modell av en användartyp. Arvola (2014) beskriver vidare
att personorna baseras på de motivationer, mål och förväntningar som en grupp användare har
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gemensamt. Han förklarar att personor är de konkretiserade målen och behoven som designen ska
tillfredsställa, men de används även för att öka empatin för användarna och designen.
Miaskiewicz och Kozar (2011) utförde en undersökning med experter för att framställa en lista med
de främsta fördelarna som finns med att skapa personor. Listan omfattar totalt 22 fördelar, men den
främsta fördelen var att produktutvecklingen fokuserades på användarna och deras mål. Dessutom
hjälpte personorna att prioritera designkraven likväl som att avgöra vilka användare som var mest
prioriterade. Ytterligare en fördel var att personorna utmanade existerande antaganden som fanns om
användarna och de hjälpte även individer med att distansera sig och förstå hur användarna skiljer sig
från individen. Detta minskar risken för att designen skapas utefter individen snarare än användarna.
Grudin (2006) beskriver dessutom att stereotyper kan öka empatin för användaren. Vidare förklarar
han att stereotyper även kan leda till att projektmedlemmar ignorerar delar av beteendet och
användningen som inte stämmer överens med stereotypen. På grund av de många fördelarna med
metoden kommer personor att skapas som ett första steg i designprocessen.
Nielsen (2013) nämner kritik som ibland riktas mot personor, vilket bland annat innefattar osäkerhet
kring metodens vetenskapliga grund. Denna typ av kritik grundas främst på att data från användare
blandas med fiktiva element. Hon beskriver vidare att kritiken baseras på ett objektivistiskt perspektiv
och förklarar att eftersom personor är en kvalitativ metod har kritikerna missuppfattat metoden från
början.
Skapandet av en persona kan delas upp i nio steg, förutsatt att datainsamling i exempelvis form av
intervjuer har genomförts (Goodwin, 2009). Det första steget innebär att dela upp i deltagarna i deras
olika roller, om sådana roller existerar. Detta för att separera deltagarna utefter vilka typer av
uppgifter som användarna utför. Därefter identifieras variabler som beteenden och demografi för
varje roll. Detta kan exempelvis vara hur användarna skiljer sig i mål, attityder, mentala modeller
eller hur ofta de utför en uppgift. Dessa aspekter kan oftast definieras på någon form av skala där
varje användare bör placeras på skalan för respektive variabel. Om en variabel, som exempelvis mål,
inte kan uttryckas på en skala, kan denna istället uttryckas i form av flerval.
Det fjärde steget innebär att identifiera beteendemönster bland användarna baserat på hur de kartlades
bland variablerna relativt till varandra (Goodwin, 2009). Om några användare är placerade ungefär
likadant på skalorna och flervalen har de troligtvis liknande beteendemönster. Det är dessa olika
mönster som är grunden för personorna, där ett mönster representerar en persona. När mönster är
identifierade ska målen definieras utifrån dessa mönster, oftast är dessa något som personen skulle
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vilja uppnå eller kunna utföra med hjälp av produkten som ska designas. Goodwin uttrycker att det
oftast är två eller tre mål per persona.
De sista fyra stegen innefattar att utvidga personorna, där olikheter mellan de olika personorna
framhävs och detaljer läggs till, personorna prioriteras, utförliga beskrivningar om personorna
framställs och foton eller illustrationer läggs till (Goodwin, 2009).
Scenarion
En persona kan kompletteras med ett scenario för att ytterligare förtydliga och enklare kommunicera
mål och problem som personan upplever (Arvola, 2014; Hanington & Martin, 2012). Arvola (2014)
beskriver även att ett scenario är en typ av berättelse i textformat. För extra tydlighet har personorna
valts att kompletteras med scenarier.
Oftast används scenarion för att illustrera framtiden, vilket underlättar att kommunicera hur produkten
bör användas i framtiden (Goodwin, 2009; Hanington & Martin, 2012). Hanington och Martin
förklarar att sådana berättelser kan användas för att förstärka empatin för användarna och skapa en
kontext för hur användarna använder produkten och varför. Arvola (2014) beskriver däremot att
scenarion också kan användas för att beskriva vanliga problem som användarna upplever i nuläget.
Eftersom deltagarna i användarstudien inte själva hade behov av hemtjänst eller liknande typ av vård
och omsorg så kommer däremot projektets scenarion att illustrera användningen i framtiden.
Goodwin (2009) uttrycker att det ofta krävs ett flertal scenarion för varje persona, och att ett scenario
bör vara ett exempel på en större aktivitet som personan ofta utför. Vidare beskriver hon att aktiviteter
som ofta utförs tillsammans bör återfinnas i samma scenario, och vanligen separerade aktiviteter bör
återfinnas i olika scenarion. Scenariot bör sedan besvara de typiska frågorna vem, vad, varför, var,
när och hur. Vad gäller detaljnivån i ett scenario, förklarar Goodwin att scenariot ska vara
engagerande och lättläst. För mycket detaljer motverkar detta.
Bødker (2000) beskriver däremot att behoven av detaljeringsgraden varierar genom en designprocess,
likväl som att behoven för olika typer av projekt och projektgrupper varierar. Bødker beskriver
exempelvis att om en första prototyp med låg detaljeringsgrad utvärderas med hjälp av ett väldigt
detaljerat scenario så kan detta möjligtvis bli problematiskt. Han förklarar att scenariot därför bör var
anpassat till den detaljeringsgrad som designen befinner sig i. Det är dock möjligt att detta enbart
refererar till när scenarion används för utvärdering och inte för kommunikation eller förtydliganden.
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Nielsen (2013) nämner även några potentiella nackdelar med scenarion och förklarar att det finns en
risk att de används felaktigt och därmed förstärker antaganden om användarna. Eftersom scenarion
är relativt detaljerade (exempelvis i jämförelse med användarberättelser som beskrivs nedan) är det
även möjligt att projektmedlemmar och utvecklare fokuserar för mycket på de individuella detaljerna
snarare än helheten. För att reducera den risken kommer scenariona att kompletteras med
användarberättelser.
Användarberättelser
Användarberättelser är ett annat sätt att beskriva funktionalitet som kan vara användbart för
användare, men till skillnad från scenarier innehåller de färre detaljer (Cohn, 2004). Cohn beskriver
att ett scenario kan innehålla ett flertal användarberättelser, eftersom flera aktiviteter kan beskrivas i
ett scenario. Med andra ord är användarberättelser ofta korta och tillåter en projektgrupp att sprida ut
beslutstagande över projektet, snarare än att ta alla beslut i början. Vidare förklarar han att innehållet
i berättelserna representerar vad användarna värderar. Användarberättelser bestående av tekniska
detaljer, exempelvis vilket programmeringsspråk som ska användas, anses därför inte vara en bra
användarberättelse.
Cohn (2004) rekommenderar att använda formatet I as a (role) want (function) so that (business
value), där rollen är den användarroll som har identifierats, exempelvis en jobbsökande användare.
Funktionen är vad användaren vill kunna genomföra eller det mål användaren har och affärsvärdet är
den fördel som funktionen ger. Lucassen, Dalpiaz, van der Werf, och Brinkkemper (2016) beskriver
även formatet som As a (role), I want (goal), [so that (benefit)]. Cohn (2004) beskriver att detta
format kan underlätta arbetet med att framställa användarberättelser och att urskilja vilka berättelser
som är viktiga. Genom att inkludera användarrollen i berättelsen beskriver han även att
kommunikationen underlättas och att utvecklaren lättare kan föreställa sig användarna och deras
behov. Detta eftersom användaren hamnar i fokus. Sammanfattningsvis beskriver Cohn att en bra
användarberättelse är fristående, förhandlingsbar, uppskattningsbar, kort, testbar och har ett värde för
användare eller kunder.
Däremot har Intercom (Adams, u.åa; Adams, u.åb) vidareutvecklat användarberättelserna till formatet
When (situation), I want to (goal), so I can (outcome). Istället för att fokusera på användarrollen,
fokuserar deras format på den kontext som användaren befinner sig i. Formatet är väldigt likt de som
tidigare beskrivits, men rollen har istället bytts ut mot en situation. De förklarar att detta format gör
att fokuset hamnar på användarnas motivationer och resultat istället för roller och attribut (Adams,
u.åa). Det har dock inte utförts mycket forskning om formatet, trots att formatet har fått viss spridning.
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Det skiljer sig däremot inte väsentligt från originalformatet och eftersom deltagarna inte skiljer sig
vad gäller användarroller kommer det nya formatet att användas. Detta eftersom det anses vara mer
värdefullt att fokusera på kontexten istället för användarrollerna.
Det finns ett flertal fördelar med att använda användarberättelser, exempelvis beskriver Cohn (2004)
att de öppnar för verbal kommunikation mellan olika yrkesroller, samtidigt som de underlättar för
arbetsminnet. Dessutom uttrycker han att formatet är lätt att förstå för samtliga yrkesroller, till
skillnad mot exempelvis tekniska specifikationer. Andra fördelar han nämner är att de underlättar för
planering och iterativ utveckling då det är möjligt att hantera och iterera över en användarberättelse i
taget. Utvecklare kan börja programmera tidigt för vissa delar i ett system och återgå till detaljer och
andra användarberättelser i ett senare skede. Inte minst förklarar Cohn att användarberättelser främjar
deltagande design eftersom fokuset hamnar på användarna snarare än ett systems egenskaper.
Dessutom visade Lucassens m.fl. (2016) studie att majoriteten som använder användarberättelser
anser att det ökade arbetets produktivitet och kvalitet. Flera av deltagarna i studien nämnde även att
användarberättelserna möjliggör skapandet av det rätta systemet och resulterar i ett system som är
nära kundernas förväntningar. Dessa fördelar, framförallt vad gäller underlättandet av arbetsminnet
och iterativ utveckling, samt att det är lätt att förstå, är anledningen till att scenariona och personorna
kommer att kompletteras med användarberättelser.
En eventuell nackdel med användarberättelser är att de kan behöva kompletteras med dokumentation
av samtalen och besluten som tas kring berättelserna, särskilt om projektgruppen är av en större
storlek eller om spårbarhet i utvecklingsprocessen är ett krav (Cohn, 2004). Liskin, Pham, Kiesling
och Schneider (2014) förklarar dock att det kan vara problem med användarberättelsernas detaljnivå.
De förklarar att en användarberättelse med låg detaljnivå kan exempelvis vara otydligt formulerad,
vilket bland annat skapar problem i uppskattningen av arbetsbelastning samt i kommunikationen. De
förklarar även att detaljnivån refererar till hur abstrakt eller konkret en berättelse är, där det kan bli
problem åt båda hållen. Slutligen förklarar Liskin m.fl. att även omfånget av berättelsen kan vara
problematisk, då omfånget kan vara för stort där många funktioner impliceras i berättelsen.
För att skapa användarberättelser beskriver Cohn (2004) att tekniker som användarintervjuer, enkäter,
observationer eller workshopar där användarna skriver historier kan användas. Han uttrycker att
intervjuer är en av de vanligaste teknikerna att använda. Användarberättelserna som skapas i detta
projekt är således baserade på den användarstudie som utfördes, likväl som personorna och
scenarierna.
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Skissning
Arvola (2014) förklarar att när funktioner i ett system och systemets innehåll börjar uppenbara sig är
det möjligt att börja skissa på layouten. Han beskriver att det är viktigt att varje sida skissas flera
gånger för att utforska många olika designalternativ. Med andra ord är det viktigt med ett divergent
skissarbete. Arvola förklarar att det annars är möjligt att ett lokalt optimum nås och att lösningen
egentligen är en standardlösning som vem som helst hade kunnat komma på. De mer nyskapande
idéerna kräver mer utforskning där designrymden utforskas brett och djupt. Även Traynor (2012)
uttrycker att de första idéerna som genereras är enklare och sådana lösningar som de flesta andra hade
upptäckt.
Vidare beskriver Buxton (2007) att fördelarna med skisser är att det går snabbt att framställa dem och
att de är billiga att framställa. Samtidigt förklarar han att skisserna ofta är tvetydiga, vilket både är
avsiktligt och en fördel eftersom det låter designern och andra som ser skisserna att göra egna
tolkningar, som i sin tur ger nya idéer där exempelvis nya relationer mellan objekt kan uppenbara sig.
Gross och Do (1996) uttrycker att designers ofta uppskattar att skissa med papper och penna för att
det går snabbt att undersöka nya idéer, likväl som att det är tvetydigt och bristande i sin precision
som. Traynor (2012) förklarar istället att syftet med skisserna är att få snabb feedback på en idé.
Buxton (2007) beskriver även att skisser har en låg detaljeringsgrad för att rätt saker ska fokuseras
på, samt för att överensstämma med den nivå som projektet är på just nu. På grund av dessa fördelar
som skissning ger kommer därför skissning att utföras när personor, scenarier och användarberättelser
har framställts.
Buxton (2007) beskriver vidare att skisser är förslag på lösningar, samt att skisserna är till för att
utforska olika typer av lösningar. Han beskriver processen som användarcentrerad och iterativ och
förklarar att skisser dominerar den del av processen när det fortfarande finns mycket osäkerhet och
mycket kvar att utforska. Detta stämmer överens med det Arvola (2014) nämner, nämligen att ett
divergent skissarbete bör tillämpas där olika lösningar utforskas. Arvola beskriver även att de olika
lösningarna kan utvärderas med hjälp av plus- och minuslistor för att avgöra vilka lösningar som bör
arbetas vidare med. Dessutom uttrycker han att det är fördelaktigt att visa skisserna för andra personer
för att få in nya perspektiv och få kritik och återkoppling på arbetet.
Det finns ett konsensus om att skissning är en viktig del av en designprocess (Bilda, Gero, & Purcell,
2006). Det finns dock begränsat med forskning om hur en designprocess påverkas av att inte skissa,
något som Bilda, Gero och Purcell undersökte. Tre expertarkitekter testades där de först skulle
framställa ett designförslag utan att skissa. De hade då en ögonbindel och fick tänka högt. En månad
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senare framställde de ett annat designförslag där de tilläts att skissa. Tre erfarna domare bedömde
sedan förslagen vad gäller hur innovativa, kreativa, flexibla och praktiska förslagen var, samt hur väl
de tillfredsställde beskrivningarna och kraven. Studien visade ingen signifikant skillnad mellan
designförslagen som framställdes och de konkluderade att skissning inte är ett väsentligt verktyg.
Deltagarna var mycket erfarna arkitekter, vilket kan innebära att skissning inte är lika väsentligt när
designern är mycket erfaren, men fortfarande har stor betydelse för mindre erfarna designers. Ingen
användarupplevelse testades heller, vilket kan innebära att upplevelsen fortfarande påverkas negativt
om ingen skissning sker. Dessutom gällde testet arkitekter och inte interaktionsdesigners, och det är
möjligt att de olika yrkena skiljer sig åt.
Värderingsmatris
För att utvärdera de designkoncept som framtagits under skissningen kommer en värderingsmatris
användas. En typ av matris är Pugh-matrisen, uppkallad efter Stuart Pugh som skapade matrisen
(Pugh, 1990). Han beskriver att x-axeln i matrisen innehåller samtliga koncept, samt att koncepten
bör vara på samma detaljnivå men distinkta från varandra. Y-axeln innehåller istället ett antal
kriterier. Vidare förklarar han att kriterierna bör baseras på designkrav som tidigare tagits fram.
Arvola (2014) uttrycker däremot att kriterierna kan vara brukskvaliteter som är baserad på insamlade
data, likväl som projektmål.
Pugh (1990) beskriver vidare att det koncept som verkar mest lovande väljs som utgångspunkt och
resterande koncept jämförs sedan mot det konceptet. Han förklarar att vid varje kriterium placeras +,
- eller S. Ett + betyder att konceptet är bättre gällande det nuvarande kriteriet i jämförelse med
utgångspunkten, och – att det är sämre. Om de är likvärdiga eller det är otydligt om konceptet är
bättre eller sämre används S. När samtliga koncept har genomförts ger Pugh förslaget att översätta
plustecken till +1 och minustecken till -1, för att sedan summera dessa. Koncepten får då en viss
poäng och här förklarar han att konceptens styrkor och svagheter kan undersökas.
Cross (2000) beskriver även att om kriterierna är olika viktiga för den slutgiltiga produkten, kan vikter
tillskrivas dem. Dock förklarar han att detta bör göras med försiktighet eftersom vikterna kan orsaka
större skillnader i poängen mellan koncepten än vad det egentligen är. Han rekommenderar därför att
enbart använda vikter när intervaller eller förhållanden har mätts. Därav kommer kriterierna inte att
viktas.
Franssen (2005) förklarar däremot att det finns problem med Pughs värderingsmatris, exempelvis
kommer konceptens summerade poäng att vara olika beroende på vilket koncept som väljs som
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utgångspunkt. Detta innebär att det beroende på vilken utgångspunkt som väljs, kan olika koncept ha
högst och lägst poäng. Med andra ord förklarar Franssen att preferenserna skiljer sig åt beroende på
vilket koncept som väljs som utgångspunkt. Saari och Sieberg (2004) beskriver även att alla typer av
liknande utvärderingar där koncept jämförs mot varandra kan generera missledande slutsatser då
beslutsprocessen kan utgöras av stora fel. Användningen av Pughs värderingsmatris bör därför göras
med försiktighet och framförallt bör poängen inte ges för stort förtroende.

Metod och resultat
Baserat på de intervjuer som utfördes och resultatet från användarstudien framställdes personor,
scenarier, användarberättelser och ett designförslag. Nedan presenteras hur dessa framtogs och dess
resultat.
Personor
Från den insamlade data och den tematiska analysen framtogs 19 variabler om deltagarnas inställning,
beteenden och mål baserat på intervjuerna, exempelvis användning av teknik i vardagen, kontakt med
vården, inställning till teknik, inställning till anhöriga i videosamtal, svårigheter, ersättning av korta
visiter inom hemtjänst och när anhöriga ska inkluderas. För samtliga variabler, se Appendix B.
Deltagarna delades inte upp i olika roller innan variablerna framtogs, detta eftersom det uppskattades
att de inte utför olika typer av uppgifter och att olika användarroller därav inte existerade. Förutom
denna aspekt följdes de steg som beskrivs i metodteorin i skapandet av personan.
Samtliga deltagare kartlades med hjälp av de framtagna variablerna (se Appendix B) och två
framstående mönster hittades, vilket ledde till två olika personor (se Figur 1 och Figur 2). Personorna
utvidgades med detaljer som deltagarna i mönstren hade gemensamt.
Den största skillnaden mellan personorna är deras inställning till teknik, där personan Eva Persson är
mer teknikpositiv. Av denna anledning valdes Eva till den primära personan. Detta eftersom
designförslaget ska framställas för en MVP. Det är med andra ord mer sannolikt att produkten i ett
första skede används av mer teknikpositiva personer. De mönster som Eva Persson baserades på var
dessutom tydligare och starkare då fler deltagare ingick i mönstret och det syntes över fler variabler
i jämförelse med den sekundära personan.
De slutliga personorna presenteras nedan. Illustrationerna som medföljer har ingen koppling till
namnet, personan eller deltagarna, utan har använts för att öka empatin till personan och användarna.
Personorna skapades i Microsoft PowerPoint. Illustrationerna är hämtade från Pixabay, en webbplats
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där innehåll är fritt att använda kommersiellt, icke-kommersiellt, fritt att modifiera och utan krav på
att tillskriva verket till skaparen (Pixabay, u.å). Illustrationerna skapades av Annaliseart, en medlem
på Pixabay.
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Figur 1: Primär persona, Eva Persson.
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Figur 2: Sekundär persona, Anders Lindberg
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Scenarion
Totalt har fyra scenarion framställts där samtliga är baserade på den primära personan och den data
som personan är baserad på. Scenarion utvecklades inte för den andra personan eftersom den inte
ansågs vara relevant för en MVP. Med andra ord ansågs det vara viktigare att den första produkten
fokuserar på den primära personan och den sekundära personan kan istället användas och
kompletteras med scenarion och liknande i framtiden.
Personan Eva har, likt deltagarna, inte själv haft behov av hemtjänst eller vårdboende. Däremot
reflekterar personan och deltagarna över hur de skulle vilja ha det ifall de i framtiden fick behov av
det. Scenariona har därför skrivits i en hypotetisk framtid där Eva har behov av hemtjänst och
använder sig av videokommunikation med personalen. Med andra ord är scenariona inte exempel på
aktiviteter som personan ofta utför i nuläget, utan sådant som personan kan tänkas utföra i en eventuell
framtid.
Nedan följer det första scenariot där Eva sitter hemma och nyligen har fått behov av hemtjänst.
Scenariot beskriver hur hennes situation, särskilt ensamhet och hjälp med inhandling, kan se ut med
videokommunikation.
Eva sitter ensam hemma i sin lägenhet och googlar på sin dator. Hon passar på att
kolla om det är någon spännande film som går på TV ikväll. Plötsligt ringer det från
hennes iPad och Eva svarar snabbt och enkelt. Hon har nyligen behövt anlita
hemtjänst för att få hjälp med aktiviteter som städning, tvätt och inhandling. I iPaden
kan hon se två personer som arbetar med hemtjänst som frågar hur Eva mår idag.
Hon svarar och säger att allt är bra, men samtidigt håller hon sig lite försiktigt om
ryggen. Den ena personen i samtalet uppmärksammar detta och frågar vidare om
hon upplever problem med ryggen. De pratar om Evas besvär en stund och kommer
fram till att det inte är någon brådska, men att hon bör kolla upp det för att underlätta
besvären. Hon frågar Eva om hon vill att de ska komma idag och Eva svarar att hon
skulle behöva lite saker inhandlat. Hon meddelar sin inhandlingslista och de avslutar
sedan samtalet. Eva sätter sig vid datorn igen och en stund senare dyker samma
personer upp och börjar packa upp varorna. De stannar sedan kvar ett litet tag hos
Eva och samtalar tillsammans, något hon uppskattar väldigt mycket eftersom hon
ibland känner sig väldigt ensam.

Den andra scenariot presenteras nedan och beskriver hur anhöriga kan inkluderas i samtalen med
personalen från hemtjänsten i samband med videokommunikation, likväl som hur hennes behov kan
kommuniceras.
Klockan är 11 på tisdagskvällen och Eva ska gå och lägga sig. När hon har borstat
tänderna och tagit på sig nattlinnet så ska hon lägga sig i sängen. Hon har på senaste
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tiden haft väldigt ont i höfterna och när hon ska lägga sig i sängen gör det ont igen.
Hon försöker väldigt länge för att lägga sig ned och det börjar kännas väldigt
frustrerande. Till slut lyckas hon, men hon inser att det är bäst att hon får hjälp med
detta i framtiden.
När hon vaknar på morgonen bestämmer hon sig för att kontakta hemtjänsten. Hon
meddelar samtidigt sina barn om att hon behöver ändra rutinerna i sin hemtjänst och
vill gärna att de ska vara med. Två av barnen bor långt borta och kan därför inte
komma över på en vardag. Istället kopplar de upp sig till videosamtalet med
hemtjänsten. En av de som brukar besöka Eva svarar och hon börjar berätta om sina
besvär och den senaste kvällen. Det ena barnet frågar vidare om en förändring i
rutinerna ändrar kostnaderna för hemtjänsten och Eva känner sig glad över att hon
har anhöriga med i samtalet.
Efter ett längre samtal om Evas hälsa och ändrade rutiner inser de att det fanns fler
saker som behövde ändras. De sammanfattar ändringarna och det konstateras att de
har införts i systemet. De avslutar samtalet och Eva känner sig belåten.

Det tredje scenariot nedan beskriver en situation där Eva inte har behov av hemtjänsten längre, och
gärna inte vill bli störd eller utnyttja hemtjänstens resurser i onödan.
Det är lördag kväll och Eva umgås med sina tre barn och hennes barnbarn. De äter
middag tillsammans och har det trevligt. Klockan börjar närma sig 22 och det är inte
så långt kvar tills hon normalt brukar gå och lägga sig. Däremot är det något hon
brukar ha svårt att göra själv och hon har behövt hjälp med detta från hemtjänsten.
Eva inser däremot att hon kommer att lägga sig senare än normalt idag och behöver
meddela hemtjänsten detta. Hon kontaktar hemtjänsten via iPaden och får kontakt
med Ida, som hon har pratat med förut. Samtidigt som hon berättar att hon har besök
och att det blir senare än vanligt inser hon också att det inte är nödvändigt att
hemtjänsten kommer förbi överhuvudtaget. Hennes barn kan hjälpa henne istället!
Hon meddelar därför Ida att det inte finns något behov av att de kommer idag. Ida,
som kan se och höra Evas gäster, känner sig försäkrad om att Eva klarar sig på egen
hand och avbokar tiden för ikväll. De avslutar samtalet och Eva återgår till att ha en
trevlig kväll med sin familj.

Nedan presenteras det sista scenariot som skiljer sig litegrann från de tidigare scenariona. Eva agerar
istället anhörig och detta scenario skildrar hur videokommunikationen kan ge henne insikt och
kontakt med sin mor på som bor på ett vårdboende.
Klockan är 9 på morgonen och Eva sitter framför sin TV. Hennes mamma Anna har
sedan ett tag tillbaka bott på ett vårdboende som är en bit bort och Eva kan därför
inte hälsa på så ofta. Hon tycker därför att det är väldigt skönt att hon snart kommer
få ett samtal från boendet. En kvart senare ringer det och hon kan se en av de
anställda på vårdboendet. De hälsar på varandra och Eva får veta om Annas hälsa
och hur det har gått den senaste tiden. Exempelvis får hon veta om några nya rutiner
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de ska införa och Eva ställer många följdfrågor för att försäkra sig om att hennes
mamma kommer att ha det bra. Till slut känner hon sig lugn och samtalet ges över
till Anna. De pratar en stund tillsammans och Anna berättar om den senaste tiden
och vad hon har gjort. Eva känner sig glad över att hennes mamma verkar trivas, och
de båda uppskattar att de kan få den här tiden tillsammans.

Användarberättelser
Baserat på intervjuerna, scenariona och den primära personan har nio användarberättelser framtagits.
Vid framtagning användes först scenariona för att identifiera vilka olika typer av berättelser som
redan existerar inbäddade i scenariona. Dessa jämfördes mot personornas mål, både för att undvika
motsägelser och för att se till att målen är inkluderade. Därefter jämfördes de mot anteckningarna
från ljudinspelningarna från intervjuerna för att se till att berättelserna är representerar deltagarnas
upplevelser och åsikter.
Slutligen prioriterades användarberättelserna baserat på designmålen som identifierats för personan.
Om en användarberättelse inte var relevant för något designmål prioriterades den lägre. Om flera
användarberättelser inte var relevanta för något designmål prioriterades de efter hur många deltagare
som uttryckt sådana behov och värderingar och hur ofta deltagarna uttryckt detta. Nedan presenteras
samtliga användarberättelser med inbördes ordning. Den första användarberättelsen är med andra ord
viktigare än den sista.
När jag använder teknik vill jag att den ska vara säker så jag vet att min information
inte är tillgänglig för andra.
När jag utför enkla handlingar på en teknisk produkt vill jag kunna göra detta med
ett enkelt knapptryck för att slippa bli irriterad och be andra om hjälp.
När förändringar i mitt schema sker vill jag enkelt kunna meddela hemtjänsten om
detta så jag slipper bli störd eller slösa på deras tid.
När jag videosamtalar med personal från hemtjänsten vill jag kunna välja att
anhöriga från distans ska kunna ta del av samtalen för att de anhöriga ska vara
uppdaterade och för att jag ska känna mig säker.
När teknik används vill jag inte behöva installera något eller ändra inställningar
eftersom jag känner mig osäker i de sammanhangen och brukar be om hjälp från
andra för det.
När teknik införs i hemtjänsten vill jag kunna välja att personalen kommer hem till
mig istället för att känna tryggheten att någon tittar till mig.
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När hemtjänsten kommer hem till mig vill jag kunna samtala en liten stund med dem
för att slippa känna mig ensam.
När hemtjänsten ska hjälpa mig med min inhandling vill jag enkelt kunna meddela
min inhandlingslista på distans så att de slipper slösa tid på att komma hem till mig
och hämta den.

Designförslag
För att ta fram ett designförslag användes en divergent skissmetod. Detta för att utforska olika möjliga
lösningar och kontinuerligt undersöktes gamla skisser för att utvärdera för- och nackdelar med de
olika lösningarna och utformningarna. Lösningarna baserades främst på den primära personan,
scenariona och användarberättelserna, likväl som intervjuerna och det teoretiska ramverket. När detta
itererats några gånger sammanställdes de skisser som hade många fördelar och/eller få nackdelar till
övergripande koncept. Dessa presenterades och diskuterades kring på en kritiksession med tre
personer utanför projektet och en person från Phoniro. Nya för- och nackdelar för varje koncept
hittades och dokumenterades. Efter sessionen skissades nya idéer på lösningar vars för- och nackdelar
utvärderades likt de tidigare skisserna. Fyra koncept togs fram i slutändan, baserat på kritiksession,
den egna utvärderingen och personan, scenariona och användarberättelser. Några av koncepten var
mycket lika de som presenterades under kritiksessionen, men några små ändringar gjordes. De fyra
koncepten utvärderades sedan med hjälp av en värderingsmatris. Utifrån denna matris valdes sedan
det koncept som slutligen blev det resulterande designförslaget.
Vidare kommer designförslaget att presenteras i detalj. I efterföljande avsnitt redogörs de olika
besluten för respektive huvudsida och hur olika delar av designförslaget togs fram. Slutligen
presenteras de fyra koncepten och utvärderingen av dessa i värderingsmatrisen.
Designförslaget har begränsats både för att förenkla användningen för brukare och för att vara
tillfredställande som en MVP. Förslaget består av tre huvudsidor; en startsida, en samtalssida och en
sida för inkommande samtal. Figur 3 nedan visar hur sidorna i förslaget är sammanlänkade.
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Figur 3: Illustration av konceptets flöde.

Startsidan visar brukarens kontaktlista, som har kompletterats med stora bilder och stor text för att ta
hänsyn till eventuella synnedsättningar (se figur 4). Bilderna ska även hjälpa hanteringen av kontakter
med samma namn och förenkla användningen då äldre vuxnas semantiska minne ofta är intakt (Fisk
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m.fl., 2009). För att maximera storleken bläddras listan genom att svepa till höger eller vänster. Listan
är cirkulär, vilket innebär att det inte finns en start eller slutpunkt. Användaren behöver alltså inte
svepa tillbaka hela vägen för att nå den första kontakten igen. Däremot är de placerade i
bokstavsordning. Nedanför varje kontakt finns en klassisk ringsymbol och när symbolen klickas på
påbörjas ett samtal till vald kontakt. När utgående samtal har startat och brukaren väntar på att
mottagaren ska svara visas en informativ text kompletterat med en klassisk utgående ringsignal för
att göra det tydligt för användaren att samtalet har startat till vald person och väntar på svar.

Figur 4: Illustration av konceptets startsida.

Vid videosamtal med en person visas kameran på denna person på majoriteten av skärmen (se figur
5). Längst ner finns ett tydligt fält med texten ”Avsluta samtal” som kompletteras med den klassiska
telefonsymbolen för att avsluta ett samtal. Både texten och symbolen är färgade rött för att förtydliga
funktionen och synliggöra den. I det nedre högra hörnet visas brukarens egen kamera. Detta för att
förtydliga att brukaren syns på bild och för att brukaren ska kunna se hur det ser ut för den andra
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personen. Längst upp finns ett utfällbart fält med texten ”Lägg till fler deltagare i samtalet”. När detta
område klickas på fälls en mindre meny ut med samtliga kontakter (se figur 6). När en kontakt väljs
läggs denna till i samtalet och fältet fälls ihop igen. Kameran från den första uppringda kontakten
fortsätter att visas över majoriteten av skärmen och den nya deltagarens kamera visas i miniatyr på
sidan om (se figur 7). Detta för att minska den visuella informationen och för att brukaren lättare ska
hitta ett ställe att fokusera på, snarare än att ha flera personer att fokusera på samtidigt.

Figur 5: Illustration av konceptets första samtalssida.
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Figur 6: Illustration av konceptets andra samtalssida.
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Figur 7: Illustration av konceptets tredje samtalssida.

När en brukare blir uppringd av en annan användare, exempelvis hemtjänsten, visas detta över hela
skärmen och kompletteras med en ringsignal (se figur 8). Överst visas en bild på den personen som
ringer för att ta hänsyn till eventuella synnedsättningar, för att hjälpa hanteringen av kontakter med
samma namn och för att förenkla användningen då äldre vuxnas semantiska minne ofta är intakt (Fisk
m.fl., 2009). Därefter visas en stor text som presenterar namnet och eventuell organisation. I texten
förtydligas det även att kameran aktiveras och att personen som ringer kommer att kunna se brukaren.
I slutet frågas det om brukaren vill svara och två knappar med texten ”Ja” respektive ”Nej” visas.
Bredvid knapparna finns de tillhörande klassiska telefonsymbolerna i grönt respektive rött. Om
brukaren väljer att svara visas samma samtalssida som tidigare (se figur 5). Om brukaren väljer ”Nej”
eller samtalet avslutas visas startsidan (se figur 4). Om användaren missar samtalet visas detta på
startsidan (se figur 9).
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Figur 8: Illustration av konceptets sida för inkommande samtal.

Figur 9: Illustration av konceptets startsida vid missat samtal.

58

För att ta hänsyn till eventuella hörselnedsättningar är även ljudnivån automatiskt högre för både
ringsignalen och vid samtal. Ljudnivån kan justeras med hjälp av iPadens standardfunktion för detta,
men målet är att det inte ska behövas genom att höja ljudnivån från början. Det är även viktigt att
ljudkvaliteten är bra för att kommunikationen ska underlättas.
Framställande av startsidan
Vid framställande av startsidan utforskades först mer klassiska kontaktlistor där varje namn radas
upp. Även andra modeller testades där en kontaktlista inte används utan användaren istället behöver
skriva in ett telefonnummer. Den sistnämnda varianten valdes bort då styrkan främst var att den
baserades på erfarenhet från vanliga hemtelefoner som äldre troligtvis har mer erfarenhet utav. Många
hemtelefoner har dock länge haft inbyggda kontaktlistor och att alltid behöva slå in telefonnummer
tar både längre tid och kräver mer från användaren.
En klassisk kontaktlista utforskades däremot vidare, och kompletterades med bilder på deltagarna.
Bilderna var däremot väldigt små och det ansågs vara otydligt var användaren ska klicka för att ringa
kontakten. Dessutom var det otydligt hur en videokonferens med tre eller fler deltagare skulle gå
tillväga. Startsidan och samtalssidan testades därför att integreras för att både förkorta sekvensen och
sidbyten samt för att kunna lägga till deltagare i ett pågående samtal. Olika varianter på denna
integrering undersöktes och ett problem var framförallt mängden visuell information. En av
lösningarna ansågs däremot vara tillräckligt bra för att bli en av de slutliga fyra koncepten.
Andra lösningar på startsidan fortsatte däremot att utforskas och varianter med röststyrning skissades
för att underlätta problem med var användaren ska klicka för att ringa. Däremot ansågs detta vara för
komplicerad teknik för dess syfte, särskilt för en MVP och med målgruppens behov i åtanke. Problem
som att behöva komma ihåg särskilda kommandon och liknande gjorde att dessa lösningar valdes
bort.
I några av lösningarna fokuserades startsidan inte bara på kontaktlistor, utan även hur en
inhandlingslista skulle kunna överföras till hemtjänsten. Detta inkluderar exempelvis en digital lista
bredvid en kontaktlista där användaren skriver upp varorna, samt teknik för att skanna av en
traditionell lista via kameran. Efter kritiksessionen valdes det däremot att inte gå vidare med dessa
idéer då det inte var nödvändigt för en MVP.
Till kritiksessionen togs problemen med små bilder och att det är otydligt var man ska klicka för att
ringa kontakten med. Två nya typer av lösningar framkom, där den ena inspirerades från en av
samtalssidorna och den andra inspirerades av ett av koncepten som hade en inhandlingslista. Den
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sistnämnda valdes bort då sekvensen blev mycket lång. Den förstnämnda löste både problemen utan
att förlänga sekvensen nämnvärt och blev ett av de fyra koncepten och ingick slutligen i
designförslaget.
Framställande av samtalssidan
En av de första samtalssidorna som utforskades fokuserade på känslan av säkerhet och gav
användaren valet att ha en kamera eller inte. Den sattes med andra ord inte på automatiskt. Därefter
utforskades många olika varianter på hur kamerorna från alla deltagare skulle visas och om
användarens egen kamera skulle visas eller inte. Klassiska varianter där kamerorna är jämnt fördelade
över skärmen utforskades, likväl som lösningar där den egna kameran är mindre och på andra sätt
separerad från de övriga deltagarnas kameror. De klassiska varianterna var problematiska då det var
mycket visuell information att bearbeta när flera deltagare ingick i samtalet, likväl som att det kan
vara svårt för användaren att veta var den ska fokusera på skärmen. Den egna kameran ansågs bidra
till den stora mängden visuell information och möjligtvis kunna förvirra användaren. Dock ansågs
den även höja känslan av säkerhet och förenkla koordinering gentemot kameran.
Dynamiska likväl som statiska fördelningar mellan skärmen och kamerorna skissades, där fler
deltagare sorterade om och ändrade hur skärmen fördelades, och andra där inga förändringar gjordes
utan hur kamerorna var placerade var förbestämt. De dynamiska lösningarna hade framförallt
problem att sidan inte var konsekvent, vilket Fisk m.fl. (2009) beskriver är problematiskt för äldre
vuxna. De statiska sidorna hade problemet att samtal med exempelvis en person visade en onödigt
liten kamera.
Flera av lösningarna visade deltagarnas namn tillsammans med kameran. Detta för att utnyttja det
sannolikt välbevarade semantiska långtidsminnet (Fisk m.fl., 2009) och för att underlätta
orienteringen i systemet. Det ansågs däremot öka mängden visuell information. Även olika lösningar
för att inkludera anhöriga skissades, bland annat varianter där startsidan integrerades med
samtalssidan, som tidigare nämnt. Några andra lösningar togs också fram där deltagare som inte redan
var delaktiga i samtalet visades på samtalssidan och kunde läggas till. Några av lösningarna hade
även en genväg till startsidan och kontaktlistan för att lägga till deltagare därifrån. Två av dessa var
med bland de fyra slutliga koncepten.
För att lösa problemen med mycket visuell information utforskades lösningar där en deltagare visades
på majoriteten av skärmen. En av dessa lösningar var sedan inspiration till den startsida som används
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i designförslaget. En av de andra lösningarna var även grunden till den samtalssida som används i
designförslaget.
Framställande av sidan för inkommande samtal
Den första lösningen som utforskades för inkommande samtal visade en enkel telefonsymbol och
kompletterades med en ringsignal. Denna avfärdades snabbt då det var otydligt vem som ringde och
hur användaren skulle svara. En liknande lösning visade symbolen i fokus, men i bakgrunden syntes
videon från den som ringde. Den ansågs vara tydligare än den tidigare gällande vem som ringer, men
fortfarande problematisk. Textvariationer började sedan utforskas, tillsammans med tydliga knappar
för att svara eller avfärda samtalet. De olika lösningarna varierar sedan mest gällande mängd av text
och om sidan bör täcka hela skärmen eller bara en del. Exempelvis skissades olika fönsterrutor där
bakgrunden från startsidan syntes och enkla notiser dök upp. Fönsterrutorna med en synlig bakgrund
ansågs vara fördelaktig då systemet var konsekvent och transparent. Det var med andra ord tydligt
var användaren var i systemet och en av dessa lösningar var därför en del i ett av de fyra koncepten.
Ett av problemen med fönsterrutorna var däremot att texten var mindre, och i vissa lösningar innehöll
texten information för att öka känslan av säkerhet. Några lösningar kompletterades även med en bild
för att utnyttja styrkan med ett sannolikt välbevarat semantiskt långtidsminne (Fisk m.fl., 2009), vilket
gjorde texten ännu mindre. Lösningar med röststyrning utforskades, men avfärdades av samma
anledning som tidigare. Ett av de fyra koncepten innehöll därför en sida för inkommande samtal som
tog plats över hela skärmen och blev sedan en del av designförslaget.
Utvärdering av de fyra koncepten
Det första av de fyra koncepten som utvärderades med en värderingsmatris var grunden för det
designförslaget som utvecklades och förfinades litegrann. Detta designförslag ansågs vara det mest
lovande konceptet och var därför utgångspunkt i matrisen.
Det andra konceptet var det koncept där samtalssidan och startsidan integrerats (se figur 10).
Kontaktlistan visas på den vänstra delen av skärmen och den högra delen av skärmen är där kamerorna
från alla deltagare visas. Kamerorna är statiskt fördelade och samtal med en person tar därför bara
upp en liten del av fältet. Den egna kameran visas längst ner till höger och är lite mindre än de andra
deltagarnas kameror för att separera dem. Vid inkommande samtal dyker en fönsterruta upp där
bakgrunden fortfarande visas (se figur 11). Användaren befinner sig alltså alltid på samma sida i detta
koncept.
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Figur 10: Illustration av start/samtalssida i koncept 2.

Figur 11: Illustration av inkommande samtal i koncept 2.
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Det tredje konceptet är en klassisk variant på videosamtal där en klassisk kontaktlista är startsidan (se
figur 12). När användaren ringer en person visas samtalssidan som är dynamiskt fördelad mellan
deltagarnas kameror (se figur 13). Plustecknet visar att det är möjligt att lägga till en till person i
samtalet och när användaren klickar på denna visas startsidan med kontaktlistan. Om personen väljer
en deltagare där läggs denna till i samtalet. Sidan för inkommande samtal täcker hela skärmen likt i
det första konceptet och designförslaget.

Figur 12: Illustration av startsidan i koncept 3.
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Figur 13: Illustration av samtalssidan i koncept 3.

Det fjärde konceptet är en variant på det klassiska konceptet där maxantalet för deltagare i ett samtal
har begränsats och en egen kamera visas (se figur 14). Användaren kan bara prata med två deltagare
samtidigt och samtalssidan är istället statiskt fördelad. Längst ner på sidan visas den egna kameran,
som är separerad från de övriga deltagarna. Konceptet ger även mer plats för en knapp att avsluta
samtal. Startsidan är likadan som i det tredje konceptet, likväl som funktionen för plustecknet och
sidan för inkommande samtal.
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Figur 14: Illustration av samtalssidan i koncept 4.

De fyra koncepten utvärderas i en värderingsmatris där kriterierna baserades på den primära personan
och dess mål, scenarierna, användarberättelserna och projektets avgränsningar. Det första konceptet
valdes som utgångspunkt eftersom det ansågs vara mest lovande och fick därför poängen S för
samtliga kriterier. Tabell 2 visar poängfördelningen mellan de olika koncepten, där det första
konceptet fick högst poäng.
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Tabell 2: Värderingsmatris av fyra koncept.

Kriterier

1. Vyer

2. Integration 3. Klassisk

4. Alternativ klassisk

Anhöriga kan ta del av samtal

S

S

S

S

Praktikaliteter
behandlas

S

S

S

S

Tekniken upplevs säker / svårt
att göra fel

S

-

-

-

Brukaren
behöver
installera något själv

S

+

+

+

S

S

S

S

Inga långa sekvenser

S

+

S

S

Tydliga och enkla knapptryck

S

-

-

-

Matlista kan enkelt meddelas

S

S

S

S

Anpassad för en MVP utan
"onödiga" features

S

S

S

S

Hemtjänst
brukare

S

S

S

S

S

-

-

-

Kort inlärningsprocess

S

+

S

S

Lite visuell information

S

--

--

-

Totalt

0

-2

-4

-3

Brukare
hemtjänst

kan

kan

enkelt

inte

kontakta

kan

kontakta

Anpassad
synnedsättningar

för

Poängen var ganska jämlika, men det fanns några kriterier där andra koncept var bättre än det
vinnande konceptet. Dessa kriterier undersöktes närmare för att se om det gick att göra några
förbättringar. Detta gällde främst om brukaren skulle behöva installera något själv, och det ansågs
kunna vara problematisk med bilderna på deltagarna som finns i det första konceptet. Om brukaren
inte har några bilder när produkten installeras så är det möjligt att brukaren kan behöva lägga in dessa
själv vid ett senare tillfälle. Det ansågs dock vara möjligt att behålla konceptet och ta bort bilderna.
Bilderna från startsidan kan då ersättas med namnet i en stor teckenstorlek.
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Det andra konceptet hade även kortare sekvenser eftersom allting är på samma sida. Däremot är detta
till bekostnad på mängden visuell information, och inga förändringar valdes därför att göras. Det
andra konceptet ansågs även ha en kortare inlärningsprocess. Den värderingen grundades främst på
att användaren bör använda gester som att svepa på startsidan i det första konceptet, vilket kan vara
problematiskt då det är en ny typ av gest för att navigera på en sida.

Diskussion
Designförslaget tar hänsyn till många av de aspekter som framkommit från det teoretiska ramverket
och användarstudien. Ett fokus har varit synnedsättning med åldern (Fisk m.fl., 2009) och stora bilder
och texter har därför använts. Vanliga upplevda problem som tidigare forskning har visat var att
användningen var besvärlig (Mitzner m.fl., 2010). Ansträngningen var i särskilt fokus under
designförslagets utveckling och troligtvis kommer förslaget inte upplevas vara problematisk,
åtminstone inte i jämförelse med annan teknik.
Att äldre har mindre erfarenhet av teknik (Wressle, 2009), andra förväntningar över systemets struktur
(Fisk m.fl., 2009), men är positivt inställda till teknik (Wressle, 2009; Ziefle & Bay, 2010) har även
tagits i beaktning. Inställningen till teknik, som även framkom under intervjuerna, var exempelvis
grund för beslutet att följa värderingsmatrisen och använda det koncept som möjligtvis kräver lite
mer inlärning. Eftersom äldre vuxna troligtvis har annorlunda mentala modeller, i jämförelse med
yngre personer, har även detta bearbetats under skissningen. Detta kan exempelvis vara att de olika
förväntningarna och erfarenheterna av strukturen (Fisk m.fl., 2009). Därav användes exempelvis inte
en djup meny (se exempelvis Ziefle & Bay, 2010). Däremot har inte användarnas mentala modeller
kartlagts, utan designförslaget har baserats på det som framkom från intervjun och på tidigare
forskning om äldres mentala modeller. Eftersom de mentala modellerna kan formas omedvetet
(Ungvarsky, 2017) är det möjligt att de potentiella användarnas mentala modeller inte stämmer
överens med designförslagets struktur. Det rekommenderas därför att vidare undersöka användarnas
förväntningar av strukturen. Detta eftersom många komplikationer kan uppstå om den mentala
modellen inte stämmer överens med strukturen (Goodwin, 2009; Janosky m.fl., 1986).
En konsekvent design har även använts då detta ska underlätta användningen (Fisk m.fl., 2009).
Eftersom äldre bearbetar visuell information långsammare (Kerchner m.fl., 2012) och har ett
försämrat arbetsminne (Gajewski m.fl., 2018), har liten mängd visuell information använts i designen,
likväl som ganska korta sekvenser. Styrkan i ett välbevarat semantiskt långtidsminne (Fisk m.fl.,
2009; Mohanty m.fl., 2016) har även utnyttjats med hjälp av bilder på kontakterna. Eftersom äldre
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ofta har hörselnedsättning (Bainbridge & Wallhagen, 2014) har även ljudnivån höjts och en
anmärkning om krav på bra ljudkvalitet har även gjorts. Enbart mindre hörselnedsättningar har tagits
i hänsyn. Om designen ska anpassas för svårare hörselnedsättningar där exempelvis särskilda
hjälpmedel behövs, bör designens anpassning undersökas noggrannare. Även olika typer av
hörselnedsättningar bör undersökas, då det är möjligt att högre ljudnivå eller bra ljudkvalitet är
tillräckligt för att underlätta användningen.
Det har även gjorts en ansats för att skapa en känsla av säkerhet och pålitlighet av designen, vilket
var något som både framkom från intervjuerna och det teoretiska ramverket (Mitzner m.fl., 2010).
Förutom detta har även olika situationer som framkom under intervjuerna, exempelvis att inkludera
anhöriga från distans, att hantera praktikaliteter, lämna över inhandlingslista, meddela förändringar
och andra korta visiter inom hemtjänst tagits i beaktning under utvecklingen av designförslaget. Även
svårigheter som egna installationer, små knappar, långa sekvenser och många knapptryck har
undvikits. Detta skulle även kunna underlätta för eventuell försämrad fingerfärdighet (Scherder m.fl.,
2008), eftersom produkten sannolikt blir mer lättanvänd och har få knapptryck.
Värderingsmatrisen som användes för att utvärdera koncepten visar däremot att det finns viss
problematik med det valda designförslaget som skulle behöva utforskas vidare. Exempelvis var egen
installation möjligtvis problematisk på grund av att designen kräver bilder på kontakterna. En
reservlösning nämndes, nämligen att bilderna ersätts med kontaktens namn, men det är möjligt att
andra lösningar kan hittas som förbättrar designen utan att skapa annan problematik.
Utvärderingen visade även att trots att designförslagets sekvenser var någorlunda korta, hade andra
koncept ännu kortare sekvenser. Som tidigare nämnt skapade detta däremot mer visuell information
som behöver bearbetas på en sida. Denna balans mellan korta sekvenser och stor mängd visuell
information skulle kunna utforskas vidare. Det är med andra ord möjligt att sekvenserna i designen
för systemet går att förkortas ytterligare utan att öka mängden visuell information.
Gesterna som används för att navigera i kontaktlistan ansågs även förlänga inlärningsprocessen.
Denna sida kan därför vidare utforskas och testas med användare för att avgöra om gesterna är
problematiska och om det finns andra bättre lösningar. Däremot är det troligt att brukaren kan behöva
viss inlärning även om tekniken upplevs lätt att använda, detta eftersom vissa användare kan ha
ganska låg erfarenhet av teknik (Wressle, 2009).
Trots att designförslaget tar hänsyn till eventuella synnedsättningar, kan toppfältet på samtalssidan
vara problematisk. Det är möjligt att detta fält är för litet för många äldre vuxna och det
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rekommenderas i sådana fall att andra lösningar för att lägga till fler deltagare i ett samtal utforskas.
Det har exempelvis utforskats om samtliga deltagare i ett samtal bör inkluderas från start. Dock
upptäcktes problem med sådana lösningar, eftersom personal kan ringa brukaren som sedan vill lägga
till anhöriga i samtalet. Det bör med andra ord vara möjligt att lägga till deltagare i ett pågående
samtal. Den nuvarande lösningen är inte heller inte särskilt transparent, och det är därför otydligt hur
flera deltagare kan läggas till i samtalet från kontaktlistan. För ökad förståelse av hur systemet är
uppbyggt bör detta problem undersökas.
Metoddiskussion
Vid framställande av personorna togs viss hänsyn till stereotyper. Många av deltagarna som den
primära personan baserades på hade arbetslivserfarenhet inom vården, samtidigt var dessa deltagare
kvinnor. Detta är en stereotyp som exkluderades från personan eftersom stereotypen inte ansågs vara
viktig för användningen och upplevelsen av teknik och videosamtal, utan snarare skulle kunna leda
till feltolkningar av potentiella användare (Grudin, 2006). Istället gavs personan ett annat yrke som
framkom bland deltagarna. Det är däremot möjligt att detta yrke medför andra stereotypa tolkningar
och feltolkningar, och det är möjligt att det hade varit bättre att personan var närmare den insamlade
data från deltagarna.
Ytterligare ett problem gällande personorna är att den sekundära personan var relativt kortfattad.
Detta beror på att enbart två deltagare ingick i det mönster som personan baserades på. För att inte
frångå insamlade data för mycket, begränsades därför personans beskrivande text.
Inga scenarion eller användarberättelser utvecklades för den sekundära personan eftersom projektet
hade avgränsats till en MVP. Detta innebär att vissa perspektiv inte behandlades i designen. Designen
är således inte anpassad för att förbättra användarupplevelsen för alla, utan förhoppningarna är att
den kan förbättra någonting för någon. Däremot kan den sekundära personan och dess perspektiv
bearbetas vidare vid framtida utveckling. Eftersom designen inte har utforskats med hänsyn till dessa
perspektiv är det möjligt att det går att anpassa produkten även för dessa användare. Det
rekommenderas därför att i framtiden vidare utforska designen.
Även om designrymden har utforskats och ett divergent skissarbete har tillämpats (se exempelvis
Arvola, 2014; Traynor, 2012), visade värderingsmatrisen att det föreslagna designkonceptet
fortfarande har vissa problematiska områden. Det kan därför vara lämpligt att fortsätta ett
skissningsarbete och vidare utforska olika lösningar, med fokus på hur problemen kan lösas. Det
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skulle framförallt vara fördelaktigt att utföra användbarhetstester med användare för att upptäcka fler
möjliga problemområden.
Designprocessen har i huvudsakligen skett individuellt, vilket innebär att det är sannolikt att
processen har påverkats av hemblindhet (Arvola, 2014). En kritiksession hölls för att delvis motarbeta
detta, men det hade förmodligen förbättrat resultatet om deltagare inkluderats ännu mer i designen
och om projektet utförts i grupp där diskussioner och utvärderingar hade kunnat göras tillsammans
för att inkludera flera olika perspektiv.
I arbetet användes inte deltagande design och detta hade kunnat förbättra resultatet och underlättat
undvikandet av hemblindhet. Deltagande design användes inte främst på grund av tidsaspekten, men
även för att många av metoderna, exempelvis designworkshopar, kräver mycket arbete och utförs
bäst om det finns en balans mellan deltagare och gruppmedlemmar som handleder workshopen
(Hanington & Martin, 2012).
Det finns även en problematik i utvecklandet av scenariona eftersom scenarion ofta används för att
illustrera hur produkten kan användas i framtiden (Goodwin, 2009; Hanington & Martin, 2012).
Deltagarna som personan och scenariona baserades på hade däremot inte behov utav hemtjänst, vilket
nödvändigtvis bör illustreras i scenariona. Scenariona blir därför mer hypotetiska än vanligt och det
är möjligt att de situationer som beskrivs i scenariona hade varit annorlunda om deltagarna hade haft
behov utav hemtjänst.
Framtida studier
Designförslaget skulle vidare behöva testas med användare för att undersöka användarupplevelsen
och upptäcka eventuella problemområden. Om många och stora problem upptäcks kan något av de
andra koncepten testas. Det är möjligt att designen kan behöva utforskas vidare och en integration av
de olika koncepten kan vara fördelaktig. Ett annat alternativ är att påbörja skissningsarbetet på nytt
för att upptäcka nya lösningar, särskilt om fler användarstudier med andra målgrupper genomförs.
Det är även rekommenderat att kartlägga potentiella användares mentala modeller för att systemet
ska vara mer lättanvänt (Goodwin, 2009) samt för att undvika komplikationer och problem i
interaktionen (Goodwin, 2009; Janosky m.fl., 1986).
För framtida utveckling bör hantering av inhandlingslistor undersökas i samband med videosamtalet.
Detta var en aspekt som många deltagare nämnde i användarstudien, men som förbisågs på grund av
att projektet avgränsats till en MVP. En fullständig produkt i framtiden bör därför ta hänsyn till detta.
Det finns inte heller någon utvecklad funktion för samtalshistorik. Historiken har medvetet utelämnats
70

då den inte anses nödvändig för en MVP och möjligen kan komplicera användningen. Andra förslag
är även att inkludera påminnelser om mediciner, vaccinationer och liknande för att underlätta
vardagen för målgruppen.
Även andra situationer än användning inom hemtjänst kan utforskas. Exempelvis uttrycktes många
användbara situationer inom vårdboenden och sjukhus där en liknande produkt kan vara till stor
användning. Det är möjligt att produkten kan behöva designas annorlunda och inkludera andra typer
av funktioner för dessa situationer. Med andra ord behöver dessa situationer undersökas närmare.
Även den valda plattformen kan undersökas, det vill säga iPaden. Det är möjligt att andra plattformar
och tekniska produkter är bättre anpassade för äldre vuxnas behov.
Det viktigaste är däremot att utföra användarstudier med andra målgrupper, framförallt personal inom
hemtjänst. Den föreslagna designen är enbart utformad för brukarens hantering och sannolikt bör
personalens hantering se annorlunda ut. Det är möjligt att designen för brukaren kan komma att ändras
med hänsyn till aspekter som personal lyfter. Exempelvis kanske inte personalen kan tillgodose
behovet för brukaren att kunna kontakta dem när som helst. Funktionen kan då förslagsvis bytas ut
till att brukaren ber personalen att kontakta dem i mån av tid. Likväl bör användarstudier med äldre
som har behov av hemtjänst undersökas då det är möjligt att andra situationer, funktioner och behov
framkommer. Slutligen bör även anhörigas hantering undersökas.
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Sammanfattning och slutsats
Studien har gett perspektiv på hur teknik kan anpassas för äldre vuxna, samt ett förslag på en design
för videokommunikation mellan hemtjänst och brukare. Sju intervjuer genomfördes med äldre vuxna,
vilket analyserades med en tematisk analys. Användarstudien, likväl som det teoretiska ramverket,
gav insikt i vilka faktorer som bör beaktas vid design för att tillfredsställa målgruppens behov, vilket
var studiens ena frågeställning. Efter användarstudien skapades personor, scenarion och
användarberättelser. Därefter skissades lösningar fram och fyra koncept utvärderades i en
värderingsmatris. Designprocessen resulterade i ett förslag över hur systemet kan designas för att ge
målgruppen en god användarupplevelse, vilket var studiens andra frågeställning.
Sammanfattningsvis framgick det att viktiga faktorer vid design för äldre bland annat är att de
använder generellt mindre teknik, men har en positiv inställning till tekniken. Vissa svårigheter som
de kan uppleva är att installera någonting, och liten text och små knappar försvårar användningen.
Långa sekvenser och många knapptryck upplevdes även som frustrerande och förvirrande. Vissa
deltagare var oroliga gällande säkerheten, särskilt angående spridning av privat information. Det
framkom även rädslor om att råka förstöra någonting eller göra fel i gränssnittet. Mycket av detta var
i enlighet med tidigare forskning där det framgår att äldre har ett försämrat arbetsminne (Gajewski
m.fl., 2018), synnedsättning (Fisk m.fl., 2009), försämrad fingerfärdighet (Scherder, Dekker &
Eggermont, 2008) och mindre erfarenhet, men är positiva till användning av teknik (Mitzner m.fl.,
2010; Wressle, 2009). Tidigare forskning visade även att äldre främst upplever problem relaterat till
synnedsättningar (Wressle, 2009) och att det kräver mycket ansträngning att använda, samt att äldre
upplever oro över säkerheten och pålitligheten (Mitzner m.fl., 2010), vilket överensstämmer med
studiens resultat.
Andra viktiga faktorer att ta i beaktning som framgick i det teoretiska ramverket, men inte i
intervjuerna, var att äldre oftast har annorlunda mentala modeller, ofta baserade på tidigare versioner
av tekniken (Fisk m.fl., 2009). Kognitiv bearbetning är även långsammare hos äldre vuxna (Kerchner
m.fl., 2012), vilket innebär att mängden visuell information bör begränsas (Fisk m.fl., 2009).
Det slutliga designförslaget för hur ett system kan designas för att ge målgruppen en god
användarupplevelse resulterade i tre huvudsidor; en startsida, en samtalssida och en sida för
inkommande samtal. Startsidan visar användarens kontaktlista med stora bilder och stor text. En
kontakt visas i taget över majoriteten av skärmen och användaren kan sedan svepa över dessa för att
navigera i listan (se figur 4). När en kontakt väljs eller användaren får ett inkommande samtal (se
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figur 8) byter gränssnittet till samtalssidan som har en användares videokamera i fokus över
majoriteten av skärmen (se figur 5-7). På högersidan kan användaren sedan välja vilken kamera som
är i fokus. Användaren kan även lägga till fler deltagare, avsluta samtalet och se sin egen kamera.
Designförslaget är utvecklat för en MVP och framtida studier rekommenderas att vidare undersöka
behov och beteenden hos äldre vuxna för att kunna förse målgruppen med goda användarupplevelser,
samt att komplettera intervjuer med exempelvis observationer och andra relaterade målgrupper. Det
utvecklade designförslaget rekommenderas även att undersökas vidare med användbarhetstester och
därefter vidareutvecklas för att fortsätta den iterativa processen (Baxter, 2015).
Projektets resultat kan användas för vidare utveckling av videokommunikation mellan hemtjänst och
äldre vuxna. Resultatet kan även användas för liknande produkter. Studien har dessutom bidragit till
en ökad förståelse för hur äldre uppfattar teknik och hur tekniken kan anpassas för deras behov. Därför
kan äldre förhoppningsvis få en bättre användarupplevelse och ett förbättrat vardagsliv. Som ett
underlag för utveckling av välfärdsteknik kan projektet förhoppningsvis även bidra till att på lång sikt
minska arbetsbelastningen inom hemtjänst.
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Appendix A
Intervjuguide
Upplägg
1. Presentation av mig, projektet och agendan (inkl. informerat samtycke och ljudinspelning)
2. Bakgrund
3. Tekniska upplevelser
4. Kommunikation med vården
5. Ställning till konceptet
6. Avslutande funderingar

Exempelfrågor
Bakgrund
•

Hur gammal är du?

•

Vad är din högsta slutförda utbildning?

•

Vad har du haft för yrken?

•

Vad för teknik brukar du använda om du använder det?
-

Hur ofta använder du det?

-

Vad använder du mest tekniken till?

Tekniska upplevelser

•

-

Vad är det som gjorde att du började använda den tekniken?

-

Upplever du några problem eller svårigheter med den tekniken?

-

Vad upplever du gör tekniken särskilt bra att använda?

Är det någon teknik du har försökt använda men som du slutade använda? Kan du berätta om hur
det gick till när du slutade använda tekniken? Vad tänkte du?

•

Har du testat använda Skype? Hur var din upplevelse där?
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•

Har du testat använda facetime eller messenger skype? Hur var din upplevelse då?

•

Har du testat använda KRY eller någon annan applikation för att ha kontakt med läkare?
-

Hur var din upplevelse med den/de apparna?

-

Varför vill du använda den appen? / Varför vill du inte?

-

Finns det något som skulle kunna ändras som gör att du skulle vara intresserad av appen?

Vårdkontakt
•

Kan du beskriva hur din kontakt med vården ser ut idag? Exempelvis om du besöker/ringer
vårdcentralen och hur ofta, eller om du har någon annan form av kontakt med läkare eller andra
vårdgivare.
-

Upplever du några problem med det? Vad?

•

Kan du beskriva hur du tycker att den perfekta kommunikationen skulle se ut med vården?

•

Hur skulle du vilja att din kontakt med vården fungerade?
-

Finns det olika situationer där du vill att kontakten ska se annorlunda ut? (ex korta
funderingar, längre samtal, återkopplingssamtal, orosmoment)

•

-

Hur vill du inte att kontakten ska fungera?

-

Vad är det viktigaste för dig när det gäller kontakt med vårdgivare?

Är dina anhöriga delaktiga på något sätt i din kontakt med vården? (ex följer med, du
återberättar?)

•

Skulle du vilja förändra på något sätt hur de är delaktiga? (ex mer/mindre)

Ställningstagande till koncept
•

Hur skulle du tänka om att ha videosamtal med vården?
-

Ser du några situationer eller problem där det inte skulle fungera bra?

-

Ser du några situationer där det skulle fungera bättre än eller lika bra som idag?

•

Kan du se någon situation där du skulle vilja inkludera anhöriga i videosamtal med vården?

•

Kan du se någon situation där du skulle vilja ha privata videosamtal med anhöriga?

•

Finns det några särskilda faktorer du tror är viktiga att tänka på när det kommer till videosamtal
med vård och anhöriga?

Avslutande
•

Har du några andra tankar du tror kan vara intressanta för mig gällande konceptet om
videosamtal?
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•

Finns det något annat du tror är relevant för mig att veta eller ha i åtanke?

•

Har du några syn eller hörselnedsättningar?
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