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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur man med hjälp av digital design kan 

stödja den psykiska hälsan hos individer i USA under Covid-19 pandemin. Covid-

19 är den första pandemin som utspelar sig i ett utvecklat digitalt samhälle där både 

mHealth/telehealth-design är välstuderat. Studien undersöker specifikt hur 

designelement för en mHealth-applikation kanen mHealth-applikation kan stödja 

en stor grupp användare under en global pandemi. Uppsatsen undersöker hur design 

kan öka användandet av mHealth för att söka hjälp mot psykisk ohälsa, som uppstått 

på grund av isolering till följd av den amerikanska statens riktlinjer under Covid-

19 pandemin. Med hjälp av tidigare forskning gällande designriktlinjer för 

mHealth-applikationer, inkluderande design och element att tänka på när man 

designar applikationer för psykisk ohälsa, framtogs en prototyp av en mHealth-

applikation. Denna prototyp testades därefter av sex respondenter som alla lider av 

depression till följd av isolering. Efter think aloud-observation under testandet av 

prototypen genomfördes en kvalitativ intervju för att undersöka respondenternas 

upplevelse av applikationen. Resultatet av studien påpekar vikten av användarens 

integritet, inkluderande design och element som efterfrågats i tidigare studier av 
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mHealth-applikationer. Dessa resultat stödjer också de åtaganden tidigare forskning 

lagt fram och i sin tur visar denna studie att en mobilapplikation kan designas för 

att stödja människor med deras psykiska ohälsa i relation till Covid-19 isoleringen.  

Ämnesord 

mHealth, telehealth, psykisk ohälsa, mobilapplikationer, designriktlinje  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Author 

Elvira Broman and Ellen Bratt 

Title 

Isolated and sad, how an mHealth application can be designed to help with mental 

health related-issues during isolation - How design can offer more possibilities to 

get help.   

Supervisor 

Kerstin Ådahl 

Examiner 

Martin Wetterstrand  

Abstract 

The goal of this thesis was to investigate how the use of digital design could help 

people with their mental health during the covid-19 pandemic. Covid-19 is the first 

and only pandemic where both mHealth and telehealth design has been well 

developed. Our thesis explores how design elements can increase the will of users 

to use mHealth applications, especially for users whose mental health has been 

impacted by covid-19 restrictions in the United States. Based on the scientific 

articles regarding mHealth design, a prototype was made. This includes inclusive 

design and design elements focused on people with mental health struggles. The 

prototype was tested by six users who all reported feeling down because of isolation 

during covid-19. During the study, users were asked to test the prototype and ‘think 

aloud’, followed by a qualitative interview to better understand the user’s 

experience, feelings, and thoughts on the prototype. The results show the 

importance of a patient's integrity, the importance of inclusive design, and the 

appreciation of certain design elements. The results are in line with results from 

previous research and offer evidence on how to design a mHealth application to 

support people with their mental health during a pandemic. 
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1. INTRODUKTION 
Center for Disease Control and Prevention (CDC) rapporterade i Februari 

2021 att USA har haft 27 miljoner fall av Covid-19 och 470 000 dödsfall (Centers 

for Disease Control and Prevention, 2021) sedan USA:s första rapporterade fall 

(History, 2021). Covid-19 pandemin medför inte bara fysiska utan också mentala 

konsekvenser. 

För att minska smittspridning i USA har CDC rekommenderat att människor 

bör stanna hemma och isolera sig. Kontakt med människor man inte bor med bör 

även undvikas (Centers for Disease Control and Prevention, 2020) och i flera större 

delstater såsom Kalifornien har människor tvingats stanna hemma under stay-at-

home orders om inte deras arbete anses vara väsentligt för mänsklig överlevnad 

(AJMC, 2021). 

Även om isolering är det rekommenderade sättet att stoppa spridning av 

Covid-19 så behöver människor i allmänhet mänsklig interaktion för både fysiskt 

och mentalt välmående (Massive Science, 2020). En studie utförd av Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) visar att den mänskliga hjärnan reagerar på liknande 

sätt om en människa inte har ätit på lång tid som den gör om en människa gått utan 

social interaktion under en längre tid. Studien visade att människor har samma 

begär att fylla den bristen oavsett om det är mat eller social interaktion (Massive 

Science, 2020). Ångest och depression har ökat märkbart under våren 2020 i USA 

och Czeisler et al. (2020) terroriserar att Covid-19 pandemin är en av orsakerna till 

detta.  

Covid-19 medför många svårigheter som kan leda till psykisk ohälsa. 

Människor kan må dåligt över att ha förlorat sitt jobb, känna oro över förlorad 

sjukförsäkring, förlorat en närstående eller för att livet som man levde innan 

pandemin startade inte är detsamma (Robinson & Smith, 2021), vilket kan leda till 

depression och/eller nedstämdhet. Efter Covid-19 stay-at-home order kom det in 49 

miljoner nya ansökningar för ersättning för arbetslöshet och nästan 15 miljoner 
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människor förlorade även sin sjukförsäkring som täcks av arbetsgivaren (Fronstin 

& Woodbury, 2020). 

Tikkanen, Fields, Williams och Abrams (2020) anmärker att USA har högst 

självmord bland sin befolkning, baserat på en studie med 11 länder med liknande 

ekonomisk status. Studien visade att en av sex personer i USA som behöver hjälp 

med sitt psykiska välmående inte kan få eller inte har råd att få den hjälp de behöver. 

Cohen Veterans Network tillsammans med National Council for Behavioral Health 

presenterade 2018 en studie som visade att 42% av amerikanerna rapporterade att 

kostnad och bristande sjukförsäkring eller avsaknad av sjukförsäkring var den 

största orsaken till att de inte sökte vård för psykisk ohälsa. 25% sa även att de har 

behövt välja mellan att betala för vård för sin mentala hälsa eller betala för 

nödvändigheter såsom hyra (National Council for Behavioral Health, 2018). 

Behovet av kostnadsfri vård vid psykisk ohälsa i USA är därför stort och för att 

kunna erbjuda en gratis mobilapplikation för mHealth behöver terapeuter utföra 

sina tjänster utan ersättning. I USA är volontärarbete en etablerad del av samhället. 

Under 2018 utförde 30% av amerikaner någon sorts frivilligarbete (AmeriCorps, 

2018), så i teorin skulle uppdrag via en gratis applikation kunna utföras oavlönat 

där Amerikaner kan volontära sin tid på en gratis applikation.  Det här antagandet 

förstärks även av att många universitet erbjuder att stryka studenters studieskuld 

efter examen. Studenter som har ett studielån med återbetalningsplan på mer än 120 

månader kan ansöka om ett program som betalar av deras skuld i utbyte mot 

gratisarbete. Vissa universitet erbjuder även stipendium som betalar skolgången 

med krav att studenter efter examen volontärarbetar. I praktiken betyder det att 

studieskulden kan betalas av vid volontärarbete för ideella organisationer (Federal 

Student Aid, u.å.).  

Covid-19 är inte den första pandemi som drabbat världen. Tidigare 

pandemier så som spanska sjukan 1918–1919 hade förödande konsekvenser med 

ca 50 miljoner dödsfall (Centers for Disease Control and Prevention, 2019). Men 

Covid-19 är den första pandemi som skett i ett utvecklat digitalt samhälle 

(Fagherazzi, Goetzinger, Rashid & Aguayo, 2020). Fagherazzi et al (2020) 
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beskriver att telehealth samt andra digitala verktyg för hälsa har nått en hög 

teknologisk utveckling. Men trots den här utvecklingen så är den inte alltid 

tillgänglig för de som behöver den mest.  

 Genom att undersöka vilka designelement som upplevs vara viktiga för 

mHealth-applikationer när det kommer till ett samhälle under en pandemi, kan 

riktlinjer skapas för framtida pandemier. Med tanke på hur samhället ser ut idag, 

globalisering, urbanisering och hantering av djur, både boskap och vilda, menar 

experter att pandemier kommer bli ett vanligare fenomen (The Wall Street Journal, 

2020). Då kommande pandemier förväntas kan länder och organisationer förbereda 

sig på eventuella biverkningar.  

Då Covid-19 sker i ett digitalt samhälle bör den kapacitet som finns inom 

digital utveckling tas tillvara. Mahmood, Hasan, Colder, Carras and Labrique 

(2020) kallar detta för “kraften av digital hälsa” och uppmanar designers att 

använda de resurser de har. Vidare förklarar Mahmood et al (2020) att de flesta 

länder inte har riktlinjer eller rekommendationer som förklarar hur viktiga och 

kraftfulla telehealth verktyg kan vara under en pandemi. Mahmood et al (2020) 

kräver åtgärder av regeringar, hälsoinstitut och vårdgivare för att ta vara på de 

digitala verktyg som finns och som kan utvecklas för att kunna hjälpa under Covid-

19 pandemin. 

För att veta vad som är viktigt vid designandet av en mobilapplikation för 

psykisk hälsa kan designers luta sig på tidigare forskning som visar på att det finns 

flera faktorer som avgör hur bekväm en användare känner sig med att använda en 

digital artefakt för att söka hjälp. Enligt Cherubini, Reut & Ortlieb (2020) är 

tyngden av integritet och säkerhet när det gäller personlig information den största 

faktorn som avgör bekvämlighet.  

Oyebode, Alqahtani & Orji (2020) kategoriserar faktorer som kan hjälpa 

under designandet av en mHealth-applikation. Baserat på analys av recensioner 

lämnat på befintliga mHealth-applikationer kom Oyebode, Alqahtani & Orji (2020) 

fram till att användning, innehåll, etiska frågor, betalning och kundservice är 

viktigast vid designande av en mobilapplikation för psykisk ohälsa. Även Ahmad, 
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Rextin & Kulsoom, (2018) sammanfattade riktlinjer för mobilapplikationer genom 

en systematisk litteraturgenomgång och kom fram till sju kategorier. Dessa sju 

kategorier är design, navigation, innehåll, felhantering, kognitiv belastning, 

inmatningsmetod samt rättvis användning. Riktlinjerna ger vägledning som kan 

användas vid skapande av en mHealth-applikation. Resultatet av de sju kategorierna 

visade att design ska vara estetiskt tilltalande genom att enbart använda några få 

färger som ger minst kontrast mellan bakgrund, text och typsnittet ska även vara 

neutralt och enkelt att läsa. Även navigeringen bör vara enkel och transparent och 

innehåll som ikoner ska vara tydliga (till exempel. soptunnor betyder radera). 

Kortfattat påstår Ahmad, Rextin & Kulsoom (2018) att användbarheten ökar genom 

att innehållet görs enkelt att förstå. Ahmad, Rextin & Kulsoom (2018) 

sammanfattade även riktlinjer för inmatningsmetod. Resultatet visade att användare 

som ombads uppge mailadress och telefonnummer kände sig mer tveksamma till 

att skapa en profil. Om en användare inte behövde uppge dessa uppgifter var det 

större sannolikhet att de fullföljde skapandet av profilen. Det är även viktigt för 

felhantering och rättvis användning att felmeddelanden ska vara lätta att använda 

så att alla har rättvis användning av applikationen. 

Hjälp vid mHealth-applikationer kan vara lika framgångsrik som 

traditionell terapi. Andrews et al. (2018) utförde en undersökning som belyser att 

metoder för terapi över internet i jämförelse med traditionell terapi där patienten 

möter sin terapeut på ett kontor är lika effektiva, och att det handlar om personlig 

preferens. Även om vissa riktlinjer finns, såsom de som här presenterats för hur en 

mHealth-applikation ska designas, så saknas det mer specifika riktlinjer för hur 

design kan stödja människor med nedstämdhet och/eller depression till följd av 

Covid-19 pandemin. 

1.1 Syfte 

Samhällsforskning pekar på att människor lider av isolering relaterad till 

Covid-19 pandemin (Massive Science, 2020; Robinson & Smith, 2021). Forskning 

inom området mHealth styrker detta påstående och visar att det redan finns vissa 
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riktlinjer som stödjer designval vid skapandet av en mHealth-applikation 

(Cherubini, Reut & Ortlieb, 2020; Oyebode, Alqahtani & Orji, 2020; Ahmad, 

Rextion & Kulsoom, 2018). Även om viss forskning redan utförts så finns det 

kunskapshål som behöver utforskas.  

Denna studie avser att finna en lösning till hur designriktlinjer för mHealth-

applikationer kan öka människors psykiska hälsa under en pandemi. Kunskapshål 

som finns inom ämnet rör frågor om hur en applikation som avser att stödja personer 

med nedstämdhet skapad av isolering kan stödjas av design. Information om vilka 

designelement som är väsentliga för att stödja människors psykiska ohälsa med 

målgruppen i åtanke saknas.  

1.2 Frågeställning  

Baserad på tidigare forskning samt egna studier grundas denna uppsats på 

frågeställningen: 

Hur kan designelement för mHealth-applikationer designas för att stödja 

människor som lider av psykisk ohälsa som uppkommit till följd av covid-19 

isoleringen, och som kan användas för potentiellt kommande pandemier? 

1.3 Avgränsningar  

Tillgång till sjukvård varierar från land till land och beroende på tillgång till 

vård påverkas invånarnas psykiska hälsa. Eftersom författarna av examensarbetet 

är bosatta i USA, begränsades studien till hur en mHealth-applikation kan designas 

för att stödja människor som lider av psykisk ohälsa i USA, då skillnaden i hur 

människor mår i olika länder baseras på deras tillgänglighet av förmåner som till 

exempel sjukvård (Tikkanen, Fields, Williams & Abrams, 2020). Studien 

grundades på information för invånare i USA och kan därför inte appliceras som 

designriktlinjer för applikationer för psykisk ohälsa i andra länder.  

För att nå ett specifikt resultat begränsades uppsatsen till att undersöka 

design för mobilapplikationer där användaren enbart kan boka, prata och chatta med 

en utbildad terapeut. Det utvecklades inte riktlinjer för en applikation med 
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funktioner där användare kan prata med andra användare. Vidare fokuserade denna 

studie enbart på hur design av en mHealth-applikation kan förbättra mental hälsa 

relaterad till psykisk ohälsa på grund av isolering under en pandemi. 

Studien kommer även enbart att fokusera på designelement i en mHealth-

applikation och dess användbarhet. Beslutet att fokusera på designelement och den 

grafiska ytan av applikationen var för att undersöka vilka element som kunde 

förbättra en mHealth-applikation och dess användbarhet för målgruppen. Detta är 

inte för att säga att andra områden av interaktionsdesign inte inkluderades eller 

tänktes på i skapandet av prototypen, men det var inte fokusområdet. 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Nedan definieras begrepp som återkommer under uppsatsens gång och som 

är centrala för denna uppsats.  

● Artefakt - ett objekt skapat av en människa (Cambridge Dictionary, u.å.) 

● Depression - En psykisk sjukdom som karaktäriseras av känslor av hopplöshet, 

skuld och nedstämdhet. Depression kan även innebära (men inte begränsat till) 

tappat intresse för aktiviteter som tidigare ingav glädje, tankar på döden och 

självmord. Symptomen på depression varar minst två veckor och påverkar vardagen 

(American Psychiatric Association, u.å.)  

● Designriktlinjer - Riktlinjer skapade för att hjälpa designers med utvecklandet av 

nya artefakter (The Interaction Design Foundation, u.å.) 

● Integritet - I denna uppsats används ordet integritet för att översätta engelskans 

privacy. Definition av privacy är rätten att behålla sin personliga information 

hemlig (Cambridge Dictionary, u.å.) 

● mHealth - mHealth är en förkortning för mobile health (sv. mobil hälsa), en term 

som används för läkemedelsutövning och folkhälsa som stöds av mobila enheter 

(Care Innovations, u.å.) 

● Signifiers – Signifiers indikerar eller kommunicerar vilka handlingar en användare 

kan utföra och hur de kan utföras (Norman, 2013) 
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● Telehealth – Termen telehealth används för att beskriva användningen av hälsovård 

via digitala verktyg, såsom datorer och/eller mobiltelefoner. (Mayo Clinic, 2020) 

1.5 Disposition 

I första kapitlet presenteras en inledning till uppsatsen där utgångspunkten 

görs tydlig. Första kapitlet presenterar syfte, frågeställning och avgränsningar som 

gjorts samt begreppsdefinitioner som är nödvändig inför vidare läsning. Uppsatsens 

andra kapitel behandlar empiri som ligger som grund för resterande uppsats, här 

undersöks vad som redan finns inom design för mHealth-applikationer. Uppsatsens 

tredje kapitel presenterar metod och förklarar hur litteraturgenomgång gått till samt 

beskrivning av observation och kvalitativ intervju. Fjärde kapitlet presenterar 

resultat och analys av prototypen samt utförd studie. Femte kapitlet har för avsikt 

att diskutera resultatet som uppkom i föregående kapitel och dess betydelse. Sista 

kapitlet hanterar slutsatsen och förslag till framtida forskning. 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Användarupplevelser av hälsoapplikationer 

Tidigare forskning baserad på hur applikationer kan designas för att stödja 

människors mentala hälsa är omfattande. Efter utförande av en undersökning 

mellan två fältstudier som undersökte hur människor upplever livsförändrande 

upplevelser, hävdar Cherubini, Reut, Tyler & Ortlieb (2020) att vissa faktorer kan 

avgöra hur bekväm en användare är med användandet av en digital artefakt. Tre 

problem baserat på dessa faktorer är integritetsproblem, tidskrävande, och att 

artefakterna är beroendeframkallande. Användarens integritet och säkerhet när det 

gäller personlig information som delas med applikationen anses vara det allra 

viktigaste. Undersökningen visade att integritet var den största anledningen till att 

användare inte ville använda sig av teknologi för att söka hjälp. Det är även viktigt 

för användaren att deras personliga information hanteras på ett säkert sätt. För att 

användaren ska känna sig säker hävdar Cherubini, Reut, Tyler & Ortlieb (2020) att 
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applikationen ska kunna redovisa att ingen data samlas in och säljs vidare, samt att 

inga personliga uppgifter ges ut till en tredje part. Vidare beskriver Cherubini, Reut, 

Tyler & Ortlieb (2020) att vissa mobilapplikationer medvetet är 

beroendeframkallande för att få användaren att återvända till applikationen. Detta 

ses som omoraliskt, då mHealth-applikationer är till för att hjälpa människor med 

deras hälsa, inte skapa ett beroende.   

När det kommer till integritet är hantering av personliga uppgifter viktigast. 

När användaren registrerar personliga uppgifter är det inte ovanligt att företaget 

säljer informationen vidare utan användarens godkännande. Enligt Cherubini, Reut, 

Tyler & Ortlieb (2020) rapporterar användare att det bör finnas ett val att få vara 

anonym vid skapande av konto/profil. Ett förslag som Cherubini, Reut, Tyler & 

Ortlieb (2020) presenterar är att användaren ska kunna logga in som gäst utan att 

behöva uppge personuppgifter.  

Oyebode, Alqahtani & Orji (2020) utförde en analys baserad på recensioner 

av mHealth-applikationer från Google Play och App store. Analysen påvisade 

återkommande negativa och positiva teman. Sammanställt framkom 21 negativa 

och 29 positiva återkommande teman inom mHealth-applikationer. Enligt 

Oyebode, Alqahtani och Orji (2020) var de fem vanligaste förekommande positiva 

kommentarerna: hur man loggar data i applikationen, hur produkten påverkar 

mental hälsa, bilder och visualisering, kvalitet på innehåll samt variation av 

innehåll. När det kom till visualisering föredrogs harmoniska färger och ett modernt 

och stilrent gränssnitt. Kommentarer inom andra områden som var viktiga handlade 

om hur snabbt en användare kunde logga in, samt att informationen som förmedlas 

av applikationen var faktabaserad.  

På den negativa sidan redovisade Oyebode, Alqahtani och Orji (2020) att de 

fem mest återkommande kommentarerna var; höga kostnader, instabilitet i 

applikationen, låg kvalité på innehållet, orättvist betalningssystem och säkerhet. 

Låg kvalitét av innehållet var den vanligast återkommande kommentaren.  

            I en liknande studie gjord av Alqahtani & Orji, (2020) gjordes en 

sammanställning och kategorisering av recensioner av 106 mHealth-applikationer 
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från App Store och Google Play som fastställde styrkor och svagheter. Här låg fokus 

på att lista ut varför användare slutar använda applikationerna. Alqahtani & Orji, 

(2020) delade upp resultat i tre delar: Positiva element, element som användare 

efterfrågar och negativa element. De tre vanligaste positiva elementen och vad 

användare efterfrågade var samma: användbarhet, variation av val och möjlighet 

att anpassa applikationen. Att ge användaren valet att skräddarsy applikationen var 

något som uppskattades hos användarna. Med skräddarsy menar Alqahtani & Orji, 

(2020) att man ger användaren chansen att bestämma vilken information som ska 

ges ut såsom val av profilbild och namn. Bra recensioner om Användbarhet beskrivs 

av Alqahtani & Orji (2020) som ett intuitivt, enkelt gränssnitt, som inte leder 

användaren på onödiga omvägar. Applikationen ska även visa användaren hur den 

fungerar via tydliga signifiers och bra feedback. Användbarheten kan även ökas 

genom att inkludera enkla och tydliga instruktioner. Instruktionerna i applikationen 

bör utformas så att mindre vana smartphoneanvändare har möjlighet att förstå hur 

applikationen kan användas. Vidare hävdar Alqahtani & Orji, (2020) att en 

efterfrågad funktion var en akut-knapp som skulle ge användaren ett snabbt, enkelt 

och tydligt sätt att komma i kontakt med räddningstjänsten. Det fanns även 

önskemål om möjligheten att skapa en nödkontakt i sin profil. 

De tre mest återkommande negativa recensionerna som Alqahtani & Orji, 

(2020) presenterade var problem med användbarheten, pålitlighet och kostnader. 

Av dessa ansågs användbarhet som viktigast. Användarna ville att applikationen 

skulle vara enkel att förstå och inkludera enkla signifiers. Otydliga eller osäkra 

instruktioner om hur personliga data hanteras resulterade ofta i att användarna 

kände sig osäkra på hur deras information hanterades och att de därmed slutade 

använda applikationen. Genom att erbjuda en integritetspolicy kan användare känna 

ökad tillit för applikationen.  

2.2 Utmaningar och möjligheter inom HCI 

Human Computer Interaction (HCI) skapar många möjligheter mellan 

människan och tekniken, men kommer också med utmaningar. Stephanidis et al. 
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(2019) utförde en studie där de med hjälp av 32 experter inom HCI som kunde 

identifiera sju utmaningar inom HCI. De sju utmaningarna var; relationen mellan 

människa och teknologi, interaktion mellan människa och omgivningen, etik och 

säkerhet, välmående och hälsa, tillgänglighet, lärande och kreativitet samt social 

organisation och demokrati. Integritet tillsammans med etik och säkerhet nämns i 

denna studie som den största utmaningen. Stephanidis et al. (2019) argumenterar 

för att design inte enbart kan handla om det estetiska utan att HCI aktivt måste 

bearbeta etiska frågor för att det ska vara säkert för en användare att använda 

applikationen. En av de största säkerhetsfrågorna är att personliga data säljs till 

andra organisationer, vilket i sin tur minskar tilliten till applikationen. När det 

kommer till hälsa och HCI menar Stephanidis et al. (2019) att användarens hälsa 

kan försämras genom användning av artefakten då den minskar den mänsklig 

interaktion och Stephanidis et al. (2019) argumenterar för att om en användare 

verkligen kan få tillräckligt bra hjälp genom användning av en artefakt. Genom att 

Stephanidis et al. (2019) har identifierat dessa utmaningar kan tydligare riktlinjer 

sättas för vad som behöver beaktas vid design av en artefakt.  

Blandford (2019) beskriver också utmaningar men även möjligheter när det 

kommer till hälsa och vård med hjälp av HCI, efter att ha analyserat tidigare och 

aktuella metoder där HCI och hälsovården fungerar tillsammans. De största 

utmaningarna var säkerhet och integritet för användarna och i vilken grad HCI kan 

hjälpa människor med deras hälsa. Frågan om hur data och information från 

journaler som samlas under patientmöten hanteras och lagras framkom under 

analysen som en viktig fråga. När det kommer till hur patientens personliga 

uppgifter lagras behöver patienten med säkerhet veta att den personliga 

informationen inte delas vidare. Blandford (2019) påpekar även att applikationer 

som säger sig stödja psykisk ohälsa inte alltid har en vetenskaplig bakgrund att 

basera sina påståenden på. Detta skapar ett dilemma och kan ge användare falska 

förhoppningar. Blandford (2019) hävdar även att vården med hjälp av HCI skulle 

kunna bli mer personlig med hjälp av Artificial Intelligence (AI). Problemet med 

AI är att patienter måste känna sig säkra med att dela med sig av personliga 
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uppgifter till en dator utan mänsklig interaktion. AI är en del av framtiden men det 

kan komma att ta lång tid innan användare och patienter har tillräckligt stor tillit till 

AI för att lita på att dessa digitala artefakter hanterar privata uppgifter rätt och utför 

rätt vård.  

Mittelstadt (2017) utförde en liknande studie som väcker etiska frågor när 

det kommer till hälsa och digitala artefakter. Genom en litteraturstudie av 128 

publicerade rapporter kategoriseras de till tre huvudkategorier; enhet, data och 

användning. Dilemman som presenterades under huvudkategorin enhet handlade 

om hur insamlad data kan hjälpa användaren på bästa sätt. Alla användare känner 

sig inte bekväma med att ge ut information om sig själva till digitala artefakter då 

de kände oro över att denna information ska säljas vidare. När det gäller data 

undersökte Mittelstadt (2019) frågor om delandet av data till andra, och hur tydligt 

det bör vara. Användare rapporterar att de känner sig kränkta när personliga data 

har läckt ut utan deras medgivande. Att respektera användarens förmåga att förstå 

och godkänna integritetsavtal måste ligga till grunden i att skapa en pålitlig 

applikation enligt Mittelstadt (2017). Den sista huvudkategorin användning 

presenterar hur ökad isolering kan påverka en patient negativt om hjälp för psykisk 

ohälsa sker via en artefakt. Det skapar även etiska dilemman när vården inte sker 

ansikte mot ansikte.  

2.3 Designriktlinjer för inkluderande design 

Som tidigare redovisat identifierade Ahmad, Rextin & Kulsoom (2018) sju 

kategorier som ger riktlinjer skapande av en artefakt med största möjliga 

användbarhet. Dessa kategorier kan stå till grund för estetisk design men också 

inkluderande design. Genom att fokusera på tydlig och transparent navigation ökar 

det användbarheten och minskar risken att användaren känner frustration. När det 

kommer till artefaktens innehåll ska enkelt språk användas och symboler som 

representerar aktiviteter ska vara enkla att förstå. Detta klargör för användare vad 

symboler representerar. Ahmad, Rextin & Kulsoom (2018) påpekar att användare 

även behöver ha alternativ till inmatningsmetod för att skapa en profil. Genom att 
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inkludera flera olika val kan en profil skapas där fler användare kan finna ett sätt 

som passar dem. Det är även viktigt för inkluderande design att minska 

missförstånd mellan människa och artefakt med hjälp av felhantering och den 

kognitiva belastningen som artefakten medför kan undersökas. Genom att ha olika 

förutsättningar i åtanke under designprocessen skapas en mer inkluderande design. 

Punchoojit & Hongwarittorrn (2017) har genom kartläggning av 

användbarheten av olika element inom UI-design tagit upp frågan att man inte kan 

använda samma design för alla användare. Det finns många funktionsvariationer 

som inkluderar, men inte begränsade till, synnedsättningar, hörselnedsättningar, 

motoriska nedsättningar och kognitiva nedsättningar. Fler variationer som 

Punchoojit & Hongwarittorrn (2017) nämner är ålder, kultur och tidigare 

erfarenheter av teknologier. Genom att aktivt vara medveten om dessa variationer 

kan designandet av digitala artefakter göras mer inkluderande. 

            Petrovčič Taipale Rogelj & Dolničar (2018) har med hjälp av tidigare 

studier granskat hur ett gränssnitt kan se ut för att vara så användbart som möjligt 

för den äldre användaren. När människor blir äldre kan de möta på problem som 

nedsatt syn, hörsel och kognitiv förmåga. Det är därför viktigt att det vid skapandet 

av ett gränssnitt där den äldre generationen är inkluderad finns hjälp av till exempel 

stark kontrast, tydlig feedback och lättförstådda signifiers för att göra artefakten så 

användbar som möjligt. Petrovčič Taipale Rogelj & Dolničar (2018) uttrycker att 

för att förbättra användbarheten hos den äldre generationen behövdes större 

knappar, knappar som tydligt säger vad de är till för och tydlig, enkel navigation 

utan underkategorier i menyerna. För att användbarheten ska vara så enkel att förstå 

som möjligt, menar Petrovčič Taipale Rogelj & Dolničar (2018) att ju färre steg 

som behöver tas för att genomföra en uppgift eller en aktivitet desto bättre.  

             I tre experiment om hur användare upplever flat design (platt minimalistisk 

design) jämfört med traditionell Skeuomorphic design (realistisk design) kom 

Spiliotopoulos, Rigou & Sirmakessis (2018) fram till att flat design fick bättre 

feedback än skeuomorphic när det gäller användning. I det första experimentet 

använde de sig av ögonspårning för att undersöka hur användarna kunde identifiera 



 21 (82) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

ikoner, minnas ikoner och förståelse av ikonernas design, med resultatet av att flat 

design var både enklare att identifiera, att minnas ikonerna och användarens 

förmåga att tolka ikonens betydelse jämfört med skeuomorphic design. I det andra 

experimentet skulle intressenterna avgöra vilken av designerna som de ansåg vara 

mest attraktiv och vilken som hade högst användbarhet. När det kom till design av 

ikoner ansåg majoriteten att skeuomorphic var bättre, men majoriteten av 

deltagarna ansåg att flat design är enklare att använda. I Spiliotopoulos, Rigou & 

Sirmakessis (2018) sista experimentet skulle användarna identifiera olika element, 

antingen flat design eller skeuomorphic, på olika hemsidor och sedan svara på 

frågor angående denna uppgift. Deltagarna som skulle hitta flat design ansåg att det 

var lätt att identifiera vart flat design fanns, och deltagarna som skulle hitta 

skeuomorphic hade svårare att identifiera denna design. Sammanfattningen av 

studien var att flat design är en överlägsen typ av design att använda sig av när det 

designas för en bred folkmängd och att användbarheten förbättras hos både 

nybörjare och vana användare av digitala artefakter ifall ikonerna är flat design i 

stället för skeuomorphic. 

2.4 Psykologi och telehealth 

Hur designande av en mHealth-applikation ska gå till kan inte beröras utan 

att inkludera psykologiska aspekten. I en rapport utförd av Andrews et al. (2018) 

jämfördes behandlingar av psykisk ohälsa såsom ångest och depression via två 

metoder; internet med behandlingar “ansikte mot ansikte” (möte med en 

professionell terapeut på plats). I studien undersökte Andrews et al. (2018) skillnad 

på effektiviteten av kognitiv beteendeterapi (KBT) beroende på om den utfördes 

via internet eller om den utfördes på ett traditionellt sätt. Resultatet visade att KBT 

fungerade lika bra både via internet och traditionellt utförande och drog därför 

slutsatsen att telehealth bör vara en godkänd form av terapi.  

En annan studie baserad på psykologi är en studie utförd av Miner et al. 

(2016) som presenterade hur smartphones reagerade när en användare uttrycker 

negativa känslor vid användandet av funktioner såsom Siri (Apple), Google Now 
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(Android), S Voice (Samsung) och Cortana (Microsoft). Undersökning utforskade 

hur funktionens röst svarade på användarens uttryck. Alla smartphones fick samma 

frågor och uttryck. Vid uttryck som “jag är självmordsbenägen” var det bara Siri 

och Google Now som gav numret till en hjälplinje för självmordsbenägna. Miner et 

al. (2016) förklarar hur viktigt det är att erbjuda rätt hjälp i sådana situationer även 

om det berör hjälp från AI. Det är viktigt att teknologi kan visa empati och sympati. 

Miner et al. (2016) hävdar även att språket bör vara rätt för situationen, att 

funktionens feedback bör vara förstående och mjuk.  

Vidare undersökt Newton et al. (2020) ungdomars användning av 

mobilapplikationer i samband med KBT. Resultatet av studien visade att för att en 

mobilapplikation ska stödja psykisk ohälsa bör den vara responsiv för den unika 

användarens behov. Den skall även vara enkel att använda, ha enkel navigering och 

vara estetiskt tilltalande. Newton et al. (2020) påstår att viktiga element att ha i 

åtanke under design av en telehealth-applikation var att den måste kräva lösenord 

för att hålla information säker, att notifikationer måste vara diskreta och att texter 

och information ska hållas kortfattade. Efter att ha implementerat dessa element 

utfördes en ny studie där intressenterna gav applikationen 11.3/15 poäng av hur väl 

de gillade applikationen samt hur nöjda de var med upplevelsen.  

            I en studie om hur teknologi kan hjälpa och styrka hälsovården under 

COVID-19-pandemin kom Mahmood et al (2020) fram till att användning av 

teknologi kan hjälpa till med att minska smittspridning, diagnostisera användare 

från deras hem, sprida information och övervaka samhällets hälsa. Genom att 

undersöka redan existerande telehealth artefakter som användes i USA i början av 

pandemin, kunde det fastslås att vård via telehealth är ett effektivt sätt att vårda och 

förebygga sjukdom och minska smittspridningen av COVID-19. Mahmood et al 

(2020) påstår att genom att aktivt digitalisera vården kan man öka tillgängligheten 

för hjälp på platser som saknar bra förbindelser till sjukhus och till människor som 

av olika anledningar inte kan ta sig till en fysisk plats för att få hjälp. Mahmood et 

al (2020) hävdar även att användandet av telehealth-artefakter kan hjälpa patienter 

med deras psykiska ohälsa via samtal om de lider av psykisk ohälsa relaterad till 
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Covid-19. Fagherazzi, Goetzinger, Rashid, Aguayo & Huiart, (2020) diskuterade 

hur dagens digitala artefakter kan hjälpa människor men även hur de kan skapa 

etiska problem. De etiska problem som tas upp är riskerna med användarens 

säkerhet när det kommer till personliga data och integritet, stora kunskapsklyftor av 

förmåga att använda en digital artefakt hos befolkningen samt hur missinformation 

eller så kallade “falska nyheter” kan spridas med hjälp av digitala artefakter.  De 

menar att digital vård inte bara är telehealth (till exempel smittspårning, 

diagnostiserande eller möte med vårdgivare) utan digital vård kan även finnas inom 

den statliga sidan och användas som ett verktyg i hälsofrämjande arbete genom att 

enkelt kommunicera med användarna eller använda sig av data från användarna för 

att förutse smittspridning.  

3. METOD 

3.1 Insamling av tidigare forskning   
En litteratursökning utfördes för att få inblick i den empiri som redan finns 

inom det område som den här studien berör (Denscombe, 2018). Insamling av 

tidigare forskning inom ämnet informatik och användbarhet av mobila 

applikationer ligger till grund för utforskandet för designmöjligheter för en prototyp 

som efterliknar en mHealth-applikation och som sedan används i studien 

genomförd i denna uppsats. Genom specifika sökningar inom inkluderande design 

och applikationsdesign fokuserad på psykisk ohälsa, gav vetenskapliga artiklar 

denna uppsats en bra grund. Litteratursökningen utfördes genom att söka i databaser 

som hanterar vetenskapliga artiklar. I dessa databaser användes nyckelord som har 

relevans till vår egen studie inom mHealth. 

De digitala databaser som användes var JMIR, Summon, ACM Digital 

library och Google Scholar. I databaserna användes avgränsningen att enbart visa 

artiklar som var peer-reviewed och högst fem år gamla. Nyckelord som användes 

var “mHealth”, “Telehealth”, “Mental health”, “User centered design”, “Human 

computer interactions”, “HCI”, “mental health apps”, “user reviews”, “UX”, “UI”, 
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“design recommendations”, “mental health apps”, “life changing events”, 

“Information technology”, “ICT”, “usability guidelines”, “smartphone 

applications”, “tele-care”, “user interface design”. “Mobile addiction”, 

“smartphone addiction”, “covid-19”, “future research” och “pandemic”.  

3.2 Prototypverktyg 

Designval i skapandet av prototypen för det fiktiva företaget Better Soon 

togs fram med stöd av den information som framkom under litteraturgenomgången. 

Prototypen skapades i programmet Figma. Anledningen till att Figma användes som 

prototypverktyg var att det verktyget låter två personer arbeta på samma prototyp, 

samt att prototypen enkelt kan delas till respondenterna och användas på deras 

mobiltelefoner.  

3.3 Urval 
 För att hitta respondenter till studien skickades en enkät ut för att se vilka 

som var kvalificerade för att delta i studien. Deltagarna valdes därefter ut för fortsatt 

observation och kvalitativ intervju.   

3.3.1 Enkät  
Då respondenterna måste uppfylla vissa kriterier för att kvalificeras att 

medverka i studien gjordes urval av respondenter baserat på en utskickad enkät. 

Potentiella respondenter svarade på frågor med förutbestämda svarsalternativ (se 

bilaga 1). Enkäten skickades ut till en större grupp potentiella respondenter för att 

säkerställa att de uppfyllde de kriterier som var essentiella för studien. Enkäten 

lades ut som inlägg på Facebookgrupper via ett bekvämlighetsval. För att uppfylla 

kriterierna för studien behövde respondenterna vara bosatta i USA och i åldern 27–

67 år. Att vara bosatta i USA var viktigt, då hälsovård ser olika ut beroende på vilket 

land personen bor i och denna prototyp enbart är utformad för att passa det 

amerikanska hälsosystemet. Respondenterna skulle även ha känslor av nedstämdhet 

och/eller depression som uppkommit under covid-19 pandemin med relation till den 

ofrivilliga isoleringen. Respondenterna fick inte ha annan psykisk ohälsa eller ha 
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lidit av nedstämdhet och/eller depression innan pandemin. De behövde även äga 

eller ha tillgång till en smartphone när studien genomfördes. Baserat på de 25 svar 

enkäten genererade gjordes ett urval av sex respondenter (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Utvalda respondenter 

Alias Kön Ålder 

James Man 27 år 

Maria Kvinna 56 år 

John Man 42 år 

Robert Man  30 år 

Sophia Kvinna 41 år 

Carolina Kvinna  33 år 

 

3.3.2 Respondenter 

Deltagarna i studien har fått ett alias för att behålla deras identitet anonym. 

Deras bakgrund och historia om psykisk ohälsa är dock sann. Alla deltagarna 

godkände att deras bakgrund och historia om psykisk ohälsa fick publiceras i denna 

uppsats.  

 

James 

            James är en 27 årig man som lider av depression som uppstått till följd av 

att vara isolerad. Han uttrycker att isoleringen känns tungt. Han säger att orsaken 

till den depression han upplever till stor del beror på att han inte kan träffa vänner 

eller familj. Att varje dag sitta ensam hemma framför datorn har långsamt börjat 

tära på honom. James har laddat ner flera olika mHealth-applikationer för att söka 

hjälp och aktivt använt sig av tjänsten “Talk Space”.  

 

Maria 
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Efter att inte sett sina barn på över ett år, känner sig Maria 56 år, nedstämd 

och deprimerad. Isoleringen var till en början inte ett problem, men känner nu att 

det efter så lång tid har blivit för mycket för henne mentalt. Hon har pratat med 

vänner över Zoom om sin nedstämdhet och provat diverse applikationer för psykisk 

ohälsa. Hon har dock inte påbörjat terapi med dessa applikationer, utan endast 

laddat ner för att “se efter”. 

 

John 

John 42 år upplever att hans mentala hälsa har gått nedför sedan pandemin 

började. John kan inte se sina barn eller sina föräldrar och tycker att isoleringen är 

det allra svåraste och den största bidragande faktorn till hans depression. Han har 

laddat ner olika mHealth-applikationer som “Calm” och “Talk Space” men han har 

ännu inte vågat köpa någon av de här tjänsterna.  

 

Robert 

Robert är en 30-årig man som känner att isoleringen som uppstått på grund 

av pandemin har påverkat hans mentala hälsa negativt. Han har aldrig tidigare sökt 

hjälp för sin psykiska ohälsa och har aldrig prövat en mHealth-applikation. Han har 

under pandemins gång funderat på att använda sig av en mHealth-applikation men 

har inte tyckt att någon passat honom.  

 

Sophia 

Sophia är en 33 årig kvinna som under Covid-19 har sökt hjälp via sin 

sjukförsäkring för uppstådd depression till följd av isoleringen. Hon började med 

terapi via en mHealth-applikation som hennes sjukförsäkring föreslog men har nu 

börjat träffa samma terapeut på en mottagning i stället för via en mHealth-

applikation.  

 

Carolina 
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Carolina är en 41 årig kvinna som jobbar som specialistsjuksköterska med 

Covid-19 patienter. Det har varit jobbigt för henne att se så många sjuka och döende 

patienter isolerade från sina familjer. Värst för Carolina är att hon behövt hålla sig 

isolerad från sin egen familj. Hon har blivit erbjuden terapeutmöten via sin 

arbetsgivare men tiderna passar inte hennes schema. 

3.4 Etik  

Denna studie följde de forskningsetiska huvudprinciper som Denscombe 

(2014) tar upp. Dessa är att skydda deltagarnas intresse, frivilligt deltagande och 

samtycke, inga falska förespeglingar och vetenskaplig integritet samt att studien 

följer den nationella lagstiftningen.  

Då depression och nedstämdhet diskuterades fanns det en risk att negativa 

känslor uppkommer eller ökar hos respondenterna. Även om målet var att undvika 

psykologiskt lidande, så kunde det inte garanteras att respondenterna inte kunde 

känna obehag under eller efter studien. För att skydda deltagarnas intresse fick alla 

deltagare kontaktinformation om vart de kan vända sig lokalt för att få professionell 

hjälp, både via nummer till krisnummer och lågkostnads-terapi. Deltagarnas 

intresse skyddades även genom att garanteras anonymitet i studien och vetskapen 

att all information som gavs ut inte skulle spridas vidare. Respondenterna identitet 

var anonym under hela processen och även efter att studien var klar och uppsatsen 

färdigskriven. I resultatet av studien nämns respondenterna enbart vid alias, kön 

och ålder, så det finns inga faktorer som kan ge information om respondentens 

riktiga identitet. 

Alla deltagare deltog frivilligt i studien och de var väl medvetna om att de 

när som helst under studiens gång kunde dra sig ur och avbryta studien utan några 

konsekvenser. Denscombe (2014) nämner att ett skriftligt avtal måste skrivas, men 

detta skedde inte i denna studie studien. Ett muntligt och tydligt avtal gjordes mellan 

författare och deltagare där författarna med säkerhet kunde se att deltagarna förstod 

att detta var ett frivilligt deltagande och att de samtycker till att vara respondenter, 

och att respondenterna kunde dra sig ur under alla delar av skrivandet av denna 
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uppsats. Respondenterna hade möjligheten att även efter studien be om att få sitt 

deltagande borttaget ur uppsatsen. Respondenterna kompenserades inte ekonomiskt 

eller på något annat sätt för deras deltagande. 

Det är viktigt att belysa att den här studien enbart undersökande hur 

användaren uppfattade prototypens designelement och användbarhet, i en 

applikation avsedd att användas av personer som söker hjälp för nedstämdhet och 

depression på grund av ofrivillig isolering. Studien undersökte inte om användarnas 

mentala hälsa blev förbättrad vid användande av applikationen. Det här klargjordes 

för respondenterna vid studiens inledning för att inte ge några falska förespeglingar. 

Genom att syftet och målet av studien förklarades kunde vetenskaplig integritet 

etableras. 

Studien hanterande inte några uppgifter eller ämnen som kan bryta mot lagar 

i Amerika, därav var punkten att studien följer den nationella lagstiftningen inte 

relevant att ta in i den etiska diskussionen.     

Författarna tog beslutet att inte spela in studien med kamera eller 

ljudupptagning. Detta val gjordes för att l respondenterna skulle känna sig mer 

bekväma då en viss oro fanns att de inte skulle våga öppna upp lika mycket om de 

visste att de blev inspelade. Valet baserades även på att författarna var oroliga att 

det inte skulle finnas tillräckligt många respondenter som skulle vara bekväma med 

att bli inspelade när de talade om psykisk ohälsa.  

3.5 Observation  

 För att få fram information om hur respondenterna upplevde 

användbarheten utfördes observation med hjälp av think aloud-protokoll. Think 

aloud betyder att observatören ber användaren att säga allt de tänker, känner och 

gör högt när de gör diverse val i prototypen (Martin & Hanington 2012). Detta 

innebär att det inte finns några interaktioner mellan respondenterna och 

observatörerna under observationen utan att användaren får ta sig igenom 

prototypen samtidigt som de pratar om vad de gör (Se bilaga 2). Respondenterna 

fick instruktioner skickade till sig där de utföra vissa handlingar (se bilaga 3). Valet 
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av att inte interagera med användaren under observationen baserades på att om 

användaren gör något fel eller fastnar någonstans i prototypen så ska observatören 

kunna observera hur respondenterna löste problemet. Observation spelades inte in, 

utan för att samka in data och information om användarupplevelsen under 

observation antecknades detta för hand.  

Genom att förbereda respondenterna på att eventuellt vara beredda på 

pauser mellan meningar för att kunna författarna skulle kunna dokumentera deras 

citat så exakt som möjligt, var det ingen stress med att kunna samla in datan och 

informationen som respondenterna gav. Anteckningarna av observationen skrevs 

på ett sätt så att författarna kunde tolka vad som skett och minas momentet, och 

citat som sades försöktes antecknas så exakt som möjligt. Då respondenterna var 

medvetna om att insamlingen av data skedde för hand, vilket kan ta längre tid, var 

tidpunkten för genomförandet av observationen satt vid tillfällen där 

respondenterna kunna delta utan tidspress. Observationen genomfördes via Zoom, 

då riktlinjer om smittspridning påpekar att man inte bör träffa andra människor än 

sitt hushåll var i effekt under tiden då studien genomfördes (Center of Disease 

Control and Prevention, 2020).  

3.6 Kvalitativ intervju 

         Direkt efter observationen utfördes en kvalitativ intervju. En kvalitativ 

intervju är när information samlas in via intervjuer och/eller observationer (Patel & 

Davidson, 2019). Denna kvalitativa intervju var semistrukturerad. En 

semistrukturerad intervju är en intervju där intervjuaren har en lista av frågor och 

ämnen de vill fråga om men är flexibel i både följden frågorna ställs samt 

följdfrågor som uppstår (Denscombe, 2018).  

Efter genomförd observation där respondenterna fått lära känna prototypen 

utfördes den kvalitativa intervjun. Den kvalitativa intervjun innehöll både 

strukturella frågor och informella frågor som undersökte hur prototypen eventuellt 

kunde hjälpa användare med deras psykiska ohälsa. Genom att ha en 

semistrukturerad intervju fanns det plats för följdfrågor och tid för att svara på 
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respondenternas frågor. Att kunna svara på frågor och ställa följdfrågor gav en 

bredare och djupare förståelse om hur respondentens upplevelse av prototypen var. 

Den kvalitativa intervjun skedde via Zoom för att undvika smittspridning. Varje 

intervju gavs upp till två timmar att genomföras. Motivationen till en lång studie är 

att respondenter och intervjuare har tillräckligt mycket tid att diskutera och på 

djupet gå in i prototypen samt att det skall finnas extra tid för intervjuaren att göra 

anteckningar.  Anteckningarna gjordes för hand och respondenterna var medvetna 

om detta. Respondenterna förbereddes även för att eventuellt bli ombedda att ta en 

paus eller att upprepa för att författaren skulle kunna notera svaren de gav. Även 

utifrån författarnas diskretion så noterades inte allt som sades i intervjun, detta 

inkluderade småprat, kommentarer som inte hade med studien att göra eller 

omotiverade anmärkningar.  För att få ut data, men även fånga ett nyanserat resultat 

fick varje respondent samma strukturerade frågor (se bilaga 4) utöver den öppna 

intervjun. Då intervjuer utförts på engelska kommer citat att skrivas på engelska 

och sedan översättas till svenska. Översättningen kommer att ske baserad på 

författarnas egen språkkunskap.   

4. RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Prototyp baserad på empiri 

Efter genomgång av state-of-the-art empiri inom design av mHealth-

applikationer, inkluderande design, design för användbarhet och medicinska 

journaler om hur mHealth fungerar så skapades en prototyp. Prototypen är enbart 

grundad på empiri som sedan undersöktes och testades av respondenterna. 

Prototypen Better Soon (se figur 1) är en fiktiv organisation som demonstrerar hur 

designelement kan se ut i en mobilapplikation. 
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Figur 1. Två skärmarna från Better Soon prototypen. Första bilden visar startsidan 

där användaren loggar in/skapar en profil. Andra bilden visar sidan efter 

inloggning. 

4.1.1 Skapa profil 

Alqahtani & Orji, (2020); Cherubini et al. (2020) och Ahmad, Rextin & 

Kulsoom, (2018) hävdar att det kan skapa oro hos en användare när de måste ge ut 

personlig information. Användare rapporterar mer tillit till en applikation om de 

kan välja att inte ge ut personlig information. Cherubini et al. (2020) föreslår 

“gästläge” för att undvika att behöva registrera sig. Dock finns argument för varför 

en användare bör registrera sig. En användare bör registrera i någon sorts form på 

en mHealth-applikation då användaren ska ha möjlighet att boka ett möte med en 

terapeut och vid ett senare tillfälle kunna delta i det mötet. Att enbart identifieras 

som gästanvändare skulle försvåra möjligheten att boka ett möte. Detta hanterades 

i designen av Better Soon genom att erbjuda användaren olika sätt att skapa en profil 

(se figur 2). 
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                     Figur 2. Olika sätt att skapa en profil. 

 

Prototypen erbjuder anonymitet då användaren kan skapa sig ett alias i form 

av ett användarnamn. Genom att ge användaren chansen att välja mellan att ge ut 

sitt riktiga namn eller använda sig av ett alias ökar inte bara användarens tillit till 

applikationen utan gör det även enklare för användaren att öppna upp sig i samtal 

med en terapeut. 

4.1.2 Integritetspolicy 

Flera studier hävdade att integritet är det största problem som uppkommer i 

design av telehealth och mHealth-applikationer (Alqahtani & Orji, 2020; Cherubini 

et al. 2020; Ahmad, Rextin & Kulsoom, 2018; Stephanidis et al. 2019). Under 

skapandet av prototypen Better Soon gjordes valet att ha en tydlig och klar 

integritetspolicy (se figur 3) som användaren måste läsa och godkänna när de skapar 

en profil. Integritetspolicyn fastslår att ingen personlig information lagras och att 

applikationen följer HIPAA lagen, vilket är en lag i USA som säger att information 

som samlas in om vård inte får delas utan att patienten godkänner det (med vissa 

undantag) (Health Information Privacy, 2020). Den fastslår även att ingen data får 

säljas vidare, vilket Stephanidis et al. (2019) hävdar är ett sätt att öka tillit till en 

applikation. 
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Figur 3. Bilder på integritetspolicyn. Användaren scrollar på skärmen för att läsa 

texten i sin helhet 

4.1.3 Startsida 

När användaren loggat in bes hen att fylla i ett formulär där de ska utvärdera 

hur de mår med hjälp av PHQ-9 formulär. PHQ-9 formulär är ett verktyg för att 

kunna utvärdera depression hos den som fyller i formuläret (American Psychiatric 

Association, 2020). Blandford (2019) menar att en utmaning som uppkommer inom 

HCI och mHealth är dilemmat om att ge användare professionell hjälp. Detta 

formulär representerar att Better Soon följer de principer och rutiner som vanligtvis 

görs för att ge deras terapeut en bättre insyn i hur användaren mår och kan därefter 

skapa en vårdplan (American Psychiatric Association, 2020).  

Efter formuläret visas startsidan som erbjuder användaren ett snabbt, enkelt 

och tydligt sätt att komma i kontakt med räddningstjänsten (se figur 4, bild 1). På 

så sätt ökar chansen att en självmordsbenägen användare söker hjälp direkt när det 

krisar. Genom att klicka på en tydlig och enkel ruta ringer applikationen automatisk 

upp 911 eller en självmordslinje vilket skulle kunna motverka självmord (Miner et 

al. 2016). I profilen kan användare även lägga in en egen nödkontakt (se figur 4, 

bild 2). Kontakten kan användas av anställda inom Better Soon ifall en nödsituation 

uppkommer under en pågående terapisession. Enligt Alqahtani & Orji, (2020) kan 
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vetskapen om sådan funktion skapa trygghet hos användaren då de vet att en 

nödkontakt kan nås vid behov.  

 

 

Figur 4. Bild 1: Ruta som uppmanar användaren att söka akut hjälp vid behov. 

Användaren måste acceptera eller neka hjälpen för att komma vidare. Bild 2: 

Användaren kan lägga till en egen nödkontakt. 

4.1.4 Boka/avboka session 

Alqahtani & Orju (2020) hävdar att användare vill kunna ta aktiva val i en 

mHealth-applikation och att detta leder till en mer positiv upplevelse. I Better Soon 

prototypen får användaren därför vid bokning av samtal välja hur de vill att samtalet 

ska utföras. Alternativen är ett videosamtal, som finns är för att boka ett samtal där 

användaren träffar terapeuten ansikte mot ansikte via telefonens kamera, eller en 

chattfunktion där användaren chattar med terapeuten (se figur 5). Genom att ge 

användaren en möjlighet att bestämma hur kommunikation ska ske kan det öka 

användarens tillit (Alqahtani & Orji, 2020; Cherubini et al. 2020) 
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Figur 5. Tre bilder på hur terapin kan se ut. Bild 1 visar hur användaren kan välja 

mellan chattfunktion och samtal när de bokar sin session. Bild 2 visar hur samtal 

skulle se ut och bild 3 visar hur chattfunktionen skulle se ut.  

Efter att användaren har bokat en tid med en terapeut via Better Soon 

uppkommer frågan om användaren vill bli påmind av tiden. Att skicka notiser är ett 

effektivt sätt att påminna användaren om att det är dags för den inbokade tiden, men 

detta kan även orsaka problem med användarens integritet. Newton et al. (2020) 

hävdar att användare kan känna att notiser är jobbiga och att de inte vill se dem på 

sina telefoner. Då användare kanske inte vill att andra ska kunna se en notis om en 

terapisession på deras mobil är det viktigt att kunna neka notiser. För att användaren 

alltid ska kunna göra ett aktivt val kommer frågan upp efter varje bokad session. 

Där får användaren bestämma om en notis ska skickas ut eller inte (se figur 6) 
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Figur 6. Visar bild på hur användaren ges ett aktivt val om de vill få en 

notifikation när deras session närmar sig eller inte.  

4.1.5 Meny 

Menyn i Better Soon, är en meny som enligt Punchoojit & Hongwarittorrn 

(2017) är den bästa att använda för alla sorters användare, det vill säga en meny 

som visar att den är markerad när den blir klickad på. Genom markering där 

elementet som blivit klickat på blir mörkare (se figur 7), får användaren klar och 

tydlig feedback om att aktiviteten har genomförts. 

 

Figur 7. Val i menyn blir mörkare när de klickats för att signalera 

feedback att den klickats på.  

4.1.6 Gränssnitt 

För att uppnå hög användbarhet hävdar Alqahtani & Orji, (2020) att 

gränssnittet ska vara intuitivt och enkelt och inte leder användaren på onödiga 

omvägar. Vidare hävdar Alqahtani & Orji, (2020) att tydliga signifiers och bra 

feedback måste användas. Better Soon använder ett enkelt, lättförståeligt gränssnitt 

utan att vara för övertydligt men med tydliga signifiers och feedback.  

Prototypen är även inkluderande för de flesta användare, då inga direkta 

förkunskaper om smartphone-applikationer krävs för att förstå hur den ska 

användas. Tydlig navigering och feedback gör att användaren har kontroll. Better 

Soon använder sig av ett vardagligt språk och ikoner för att göra signifiers så tydliga 

som möjligt och låta en stor del av användarna förstå semantiken som uppstår i 

applikationen (Ahmad, Rextin & Kulsoom, 2018). 

Även ikonerna som används i Better Soon är inkluderande. De är skapade i 

flat design i stället för Skeuomorphic design. Spiliotopoulos, Rigou, Sirmakessis, 
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(2018) hävdar att det är enklare att använda en applikation med flat design i stället 

för Skeuomorphic om man är nybörjare.  När det gäller feedback och det semantiska 

språket kan ett språk som är förstående, omtänksamt och mjukt vara hjälpsamt 

under möten med människor som lider av psykisk ohälsa (Miner et al. 2016). Better 

Soon använder sig av uttryck som “It seems like you're struggling” [sv. Det ser ut 

som att du har det jobbigt] och “We understand it can be hard, we’re here for you” 

[sv. Vi förstår att det kan vara jobbigt, vi finns här för dig] för att vara förstående, 

men samtidigt inte vara nedlåtande eller föraktfull mot användaren. 

4.1.7 Design 

För att prototypen ska upplevas som visuellt tillfredsställande valdes tre 

färger som tillsammans skapar en harmoni inom prototypen (se figur 8). De tre 

valda färgerna ses som analogous, vilket betyder att de ligger bredvid varandra i 

färgcirkeln. Att välja analogous färger sägs skapa harmoni enligt Interaction Design 

Foundation (2020). Det är inte bara val av färg som gör en prototyp estetiskt 

tillfredsställande. Ahmad, Rextin & Kulsoom, (2018) hävdar att läsbarhet är viktigt. 

Här ska kontrasten mellan text och bakgrund vara hög. Svart text på vit bakgrund 

är bäst. För att se till att kontrastnivån i Better Soon var bra användes verktyget 

“Contrast Checker” (WebAIM, 2021). 

 

Figur 8. Visar färgval samt kontrast mellan text och bakgrund.  
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Vidare rekommenderar Cherubini et al. (2020) att när mHealth-

applikationer designas ska de designas på ett sätt som inte är beroendeframkallande. 

Beroendeframkallande funktioner såsom oändligt skrollande, belöningar och 

reklam ska undvikas så långt som möjligt. Under designandet av prototypen Better 

Soon undveks element såsom oändligt skrollande och belöningar för att minska 

risken att skapa ett beroende hos användaren. Då Better Soon ska bygga ett 

förtroende hos användaren kommer varken reklam eller annonser att finnas med då 

det kan skapa misstro till applikationen och dess säkerhet när det gäller integritet 

och därmed minska benägenheten att använda applikationen (Alqahtani & Orji, 

2020; Oyebode, Alqahtani & Orji, 2020). 

4.2 Resultat och analys av observation 

Deltagarna i studien observerades när de genomförde uppgifter (se bilaga 

3). Think aloud-metoden användes så alla respondenterna bads att högt uttrycka allt 

de gjorde och de tankar de hade. Alla citat är på engelska. Tillagd svensk 

översättning finns under citaten. Citaten är översatta baserat på författarnas egen 

språkkunskap. I följande underrubriker kommer tankar som respondenterna sagt 

högt att redovisas.  

4.2.1 Skapa ny profil 

Alla respondenter kunde enkelt skapa en profil i prototypen Better Soon.  

 

“It is really great to be able to choose what 

information I have to give out, I would rather give 

out my phone number than my email.” James 

[Det är verkligen bra att kunna välja vilken 

information jag måste ge till appen, jag vill hellre ge 

ut mitt telefonnummer än min email.] 
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“Interesting concept! I like having options other than 

just email when creating an account, I would 

definitely use the one-time code.” Sophia 

[Intressant koncept! Jag gillar att kunna skapa profil 

på fler sätt än bara med email, jag skulle absolut 

använda mig av engångskod.] 

“Wow, I really like being able to use the one-time 

code to create an account. Makes me feel more 

private.” Maria 

[Wow, jag gillar att kunna använda mig av en 

engångskod för att skapa en profil. Det ger en bra 

känsla av anonymitet.]  

Ingen av deltagarna observerades uppleva några problem när de skulle 

skapa sin profil. Alla respondenterna uttryckte även en positiv inställning till de tre 

alternativen som fanns för att kunna skapa en profil. Fyra respondenter valde att 

skapa en profil med hjälp av engångskoden. Detta stöds av vad Ahmad, Rextin & 

Kulsoom (2018) hävdar, att genom att ge användare fler alternativ till hur de kan 

skapa en profil eller ett inlogg på en applikation kan det locka fler användare. Dessa 

alternativ observerades vara en positiv upplevelse i studien för Better Soon.  

4.2.2 Integritetspolicy 

Alla respondenter läste igenom integritetspolicyn och klickade godkänn. 

James, Carolina och Sophia sa högt att det var enkelt. Alla respondenter tog sin tid 

att läsa igenom avtalet och sedan godkände det.  

 

“Good writing. Easy to understand and makes me 

feel comfortable that the information I give out would 

be kept safe.” Carolina 
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[Bra skrivet. Enkelt att förstå och det känns som att 

den information jag skulle ge ut kommer att hållas 

säkert.]  

Robert var den enda respondenten som uttryckte frågor om 

integritetspolicyn. Han hade en tanke om längden av den.  

 

“I feel that it should have been longer because it [this 

app] handles sensitive information.” Robert 

[Då appen hanterar känslig information känns jag att 

den borde varit längre.]  

Alla respondenter observerades enkelt ta sig igenom och godkänna 

integritetspolicyn. Då Robert ansåg att den kändes för kort för att kunna täcka allt för en 

applikation som berör sådan känslig information, är förslaget att om applikationen skulle 

vara större och faktiskt ges ut borde integritetspolicyn vara mer omfattande. Alqahtani & 

Orji, (2020) presenterade att otydliga och osäkra avtal om hur användarens data hanteras 

är en av de allra vanligaste anledningar till att användare slutar använda en applikation 

och lämnar dåliga recensioner. De hävdar även att ett tydligt och klart integritetsavtal kan 

öka tilliten och motivationen hos användaren, vilket stämmer överens med deltagarnas 

observation (Alqahtani & Orji, 2020). 

4.2.3 Hälsoformulär 

Fem av sex respondenter tog sig igenom hälso-formuläret utan problem. De 

klickade snabbt igenom formuläret utan några anmärkningsvärda kommentarer. 

Den enda som inte tog sig igenom formuläret enkelt var Carolina. Carolina kände 

att hon inte förstod vad numreringen under frågorna betydde och varför hon skulle 

behöva svara på sådana frågor för att kunna få vård. Hon svarade ändå på samtliga 

frågor utan hjälp.  

 



 41 (82) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

“I don’t understand what the numbers are here on 

the bottom. [...] I don’t like answering questions like 

these. It feels like the app [Better Soon] doesn’t need 

to know this information about me.” Carolina 

 

[Jag förstår inte varför det är siffror här nere. [...] Jag 

gillar inte att svara på sådana här frågor. Känns som 

att appen [Better Soon] inte måste veta det om mig.]  

 

“If this were some kind of test, I would try and make 

my answers look “worse” to ensure I actually get 

help.” Carolina 

 

[Om det är ett test så skulle jag försöka svara så att 

mina svar är “sämre” så jag får hjälp.]  

 

Baserat på vad Carolina uttryckte, måste vi ha i åtanke att vissa personer 

kanske inte skulle uppge sina svar helt ärligt om de ansåg att det kunde påverka 

möjligheter till att få vård. Samtidigt kan det förmodas att en användare, som 

upplever ett behov av att inte vara ärlig i sina svar, är i verkligt behov av den sökta 

vården. Det hade varit en bra att beskriva vad hälsoformuläret var så att användare 

förstår dess syfte och inte har obesvarade frågor. 

4.2.4 Akuthjälp  

Efter hälsoformuläret möts användarna av en informationsruta där 

användaren kan kontakta 911 eller en självmordslinje akut ifall det skulle behövas. 

Respondenterna måste klicka på ett val för att rutan ska försvinna. Klickar 

användaren på att de behöver hjälp ringer telefonen automatiskt till nödnumret. 

Observationer visade att alla deltagarna uttryckte att det var “nytt och viktigt”. 
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“Oh man! This is like nothing I’ve seen before, but super 

important. To have clear information on how to get help fast 

if I need it feels good.” James 

[Oj, detta känns väldigt viktigt, något jag aldrig sett förut. 

Att ha en tydlig information om hur jag kan få den hjälp jag 

behöver känns bra.]  

Observationen av användarna visade att detta var något unikt och att det kan 

hjälpa en person som verkligen behöver hjälp snabbare än att vänta på ett samtal 

med en terapeut. Detta element är också något som har efterfrågats i recensioner av 

mHealth-applikationer (Alqahtani & Orji, 2020), vilket tyder på att det är ett 

värdefullt element att inkludera i en applikation som hanterar människors psykiska 

ohälsa.  

4.2.5 Navigering  

Deltagarna kunde enkelt navigera i prototypen, med hjälp av 

navigationsmenyn i nedre delen av gränssnittet.  

“It’s noticeably clear how to navigate the app. I like 

having a navigation bar that’s always there. I also 

like that it’s easy to understand and that the icons 

clearly show me what they stand for.” John 

[Mycket tydligt hur jag ska ta mig runt i appen. Jag 

gilla att alltid ha en närvarande meny. Jag tycker 

också att det är tydligt att det är en meny, ikonerna 

visualiserar tydligt vad de ska föreställa.] 

När deltagarna genomförde uppgifter som innehöll navigeringen kunde det 

genomföras på första försöket av alla respondenter. Då menyn inte innehåller några 

undermenyer (till exempel hamburgaremeny) menar Petrovčič Taipale Rogelj & 
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Dolničar (2018) att det är ett bättre sätt att presentera navigation för att göra den så 

lättförstådd som möjligt.  

4.2.6 Boka tid  

Tre av deltagarna valde att boka tid för terapi via hemskärmens stora tydliga 

knapp “Book an appointment” och de övriga tre bokade tid för terapi genom att 

klicka på ikonen för kalender i navigationsmenyn längst ner i gränssnittet.  

“Very clear how to book an appointment because 

that's what it says here, so very easy.” Carolina 

[Det är ju klart och tydligt hur man ska boka, då det 

står Book an appointment, så det är enkelt.]  

“Really great that I can see who my therapist is with 

a photo and some information. [...] I also feel much 

more comfortable with a male therapist.” James 

[Verkligen bra att kunna se vem det är som är 

terapeut, med bild och info [...] Jag känner mig mer 

bekväm i att använda mig av en man.]  

Alla användare kunde enkelt boka en tid och då hälften av användarna 

bokade tid via olika delar av prototypen visar det på att användarna använde olika 

vägar för att komma till samma mål. Här kan det undersökas om det är bättre att ha 

endast en väg för att boka tid eller om det kan vara bättre att erbjuda flera val för 

att komma till samma funktion. Alqahtani & Orji, (2020) hävdar att det är bättre att 

det enbart finns en väg till målet, men resultatet från observationen ger inte stöd åt 

Alqahtanis & Orjis, (2020) studie.  
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4.2.7 Avboka tid  

 För att avboka en tid för sin terapi var det majoriteten av deltagarna fyra av 

sex, som lyckades vid första försöket. En av deltagarna klickade sig in på 

“upcoming appointments” och kunde sedan avboka sin tid där. Tre respondenter 

skrollade ner på startsidan och klicka på “Manage upcoming appointments”. De två 

respondenterna som inte lyckades avboka sin tid letade efter ett sätt att avboka sin 

tid via startsidan utan att skrolla ner.  

 

“I can't really find where to cancel a session, feels 

like that function should be easier to find.” Sophia 

[Jag vet inte riktigt hur jag ska avboka min tid, känns 

som att det skulle vara bra att enkelt kunna lokalisera 

den funktionen.] 

“Oh! Now I see where it is. Kind of hard to find. I 

almost feel stupid that I didn’t realize that I could 

scroll down.” Maria 

[Jaha nu ser jag ju vart den är, svårt att hitta. Känner 

mig nästan lite dum som inte förstod att man kunde 

skrolla ner.]  

Att två respondenter hade svårt att hitta hur sessioner kunde avbokas betyder 

det att den skulle behöva ändra plats så att funktionen blir tydligare. Petrovčič 

Taipale Rogelj & Dolničar (2018) hävdar att för att öka användbarheten ska så få 

steg som möjligt behövas tas för att ta användaren ska ta sig från punkt A till punkt 

B. Prototypen kunde därmed använt sig av en mer tydlig väg, eller en direktlänkad 

knapp till avbokning, för att underlätta för användaren samt göra handlingen 

tydligare. Alqahtani & Orji, (2020) nämner också att enkelhet att nå fram till målet 

av en uppgift är en positiv användbarhetsupplevelse.  
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4.2.8 Starta terapisession 

Under observationen lyckades alla respondenter starta sin terapisession på 

första försöket. Alla respondenter valde att klicka på alternativet “Start your 

appointment” som var på hemskärmen. Det fanns också som alternativ att klicka på 

“Profil”, och därifrån starta den bokade tiden.  

 

“This was super easy since there is a button here on 

the home screen.” Robert 

 

[Det där var väldigt enkelt, det finns ju en knapp här 

på startsidan.]  

 

“It’s so easy to find. It’s one of the first options given 

in the app.” Carolina 

 

[Det var så enkelt att hitta. Det är ett av de första 

valen man kan göra i appen.] 

 

Att alla respondenter hade enkelt att starta sin tid visar på rätt val av design. 

Rutan för att starta en bokad session var placerad först för att användare enkelt 

skulle kunna hitta den. Dock visar det på att detta designval var rätt, och igen stöds 

Petrovčič Taipale Rogelj & Dolničar (2018) teori som hävdar att för att öka 

användbarheten ska så få steg som möjligt behövas tas för att ta användaren ska ta 

sig från punkt A till punkt B. 

4.3 Resultat och analys av kvalitativ intervju 

Intervjun hade förbestämda frågor som användes som grund för intervjun 

(se bilaga 4) då respondenterna skulle ha möjlighet att prata öppet och för att ge 

intervjuaren chansen att ställa följdfrågor. 



 46 (82) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

4.3.1 Integritet och säkerhet 

Alla respondenter ansåg att prototypen kändes seriös. Maria, John, Robert, 

Sophia och James påpekade att möjligheten att välja sätt att ge ut sina 

personuppgifter på för att skapa en profil var något helt nytt och positivt. Att kunna 

använda sig av en engångskod var något fem av sex upplevde som positivt.  

“It’s nice to not have to give out my email and 

personal information, I always worry that my 

personal information will leak online.” James 

[Det är skönt att inte behöva ge ut min e-post eller 

andra uppgifter, jag är alltid orolig att mina uppgifter 

ska läcka.]  

“I love being able to use a one-time code. My email 

is associated with work, family and friends so I prefer 

not using my email when using apps.” Maria 

[Att kunna välja en engångskod är fantastiskt. Min 

email är kopplad till mitt jobb, familj och vänner, och 

jag vill helst inte använda mig av min email i appar.]  

Stephanidis et al. (2019) hävdar att en av de största utmaningarna inom HCI 

är att skapa tillit för en applikation. Genom att ge användaren alternativ till hur 

mycket information de vill ge ut kan användaren få en känsla av kontroll. Under 

intervju med Robert framkom mer information om tankar han uttryckt under 

observationen. Under observationen uttryckte Robert att han tyckte att 

integritetspolicyn var i kortaste laget, då den ska täcka många aspekter av en 

applikation som behandlar ett känsligt ämne. Under intervjun ställdes följdfrågor 

baserade på den observationen. Robert uttryckte att han egentligen inte har någon 

bas att stå på för varför han tyckte att den inte var tillräckligt. 
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“I feel like it's short, it’s just kind of a feeling. I think 

it might be because I always see really long privacy 

policies when I give out personal information. I also 

don’t know if a longer one actually makes it any 

better.” Robert  

[Jag tycker bara att den känns kort, det är egentligen 

bara en känsla. Jag tror att jag ofta ser väldigt långa 

integritetspolicy när man ska lämna ut privata 

uppgifter. Vet inte om en längre egentligen är bättre.]  

Allmänt ansåg alla respondenter att de känner sig säkra med användandet 

av prototypen. Även Robert som uttryckte betänkligheter angående 

integritetspolicyns längd kände sig säker. 

Att kunna välja om en notifikation skulle skickas ut eller inte var något som 

James, Robert, Maria, John och Carolina aktivt påpekade som något positivt. De 

tyckte att det är bra att kunna bli påmind om sin tid med terapeuten, men att det är 

viktigt att det görs diskret. Alla respondenter uttryckte att de inte skulle vilja att 

deras mobil fick en notis med en text i stil med “Din terapi börjar om 30 minuter” 

ifall mobilen skulle varit offentligt eller om någon annan använde mobilen. 

 

“I really like having the option for on or off. I mean, 

I really don’t want to miss my session. But I wonder 

how discreet the notification is. It would have helped 

if I could have seen an example.” Maria 

[Jag gillar verkligen valet om den ska vara på eller 

inte. Jag menar, jag vill ju inte missa min tid. Min 

enda fundering är om hur diskret den är. Det hade 

varit hjälpsamt om vi hade fått ett exempel på hur en 

sådan notifikation såg ut.]  
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Att kunna använda sig av notiser för påminnelser är viktigt enligt Newton 

et al. (2020) men det var också viktigt att dessa är diskreta. Som Maria nämner hade 

det varit en god idé att visa hur notisen skulle sett ut för att visa vad som kommer 

visas på mobilskärmen.  

4.3.1.1 Integritetspolicy  

Alla respondenter ansåg att integritetspolicy var enkel att läsa. Storleken på 

texten och semantiken var något som Maria, Robert, John, Carolina och Sophia 

påpekade gjorde texten enkel att förstå. 

“Awesome with an easy-to-read policy. I also feel 

like it was easy to read, and I know what I’m 

accepting without having to click a link that takes me 

to another site.” John 

[Fantastiskt med en lättläst version av 

integritetspolicy. Jag tycker också att det läsa och 

veta vad jag godkänner utan att bli skickad till en 

annan hemsida.]  

“This privacy policy is very clear with the fact that 

my information won’t be available to anyone else.” 

James 

[Den här integritetspolicyn är väldigt tydligt att ingen 

information är tillgänglig för någon annan.] 

I föregående stycke beskrivs det att intervjun med Robert gav insyn i hur 

han kände om att längden av integritetspolicyn var för kort. Även om han uttrycker 

att den var enkel att läsa och enkel att förstå så påpekar han att han alltid saknar 

förtroende för att applikationer menar vad de säger i sin integrationspolicy.    
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“I don’t trust apps and websites. I feel like they would 

sell my information even if their policy says they 

wouldn’t.” Robert 

[Jag saknar tillit till att appar och hemsidor inte 

kommer att sälja min information även om de har en 

integritetspolicy som säger att de inte kommer att 

dela min information.] 

Här måste det säkerställas att integritetspolicyn känns säker för majoriteten 

av användare. Även om det är svårt att tillfredsställa allas känslor, så betyder 

Roberts kommentarer att den skulle kunna förbättras och vara ännu tydligare i hur 

information behandlas. Användarens förmåga att förstå integritetspolicyn är väldigt 

viktigt och användaren måste kunna lita på att applikationen inte delar någon 

personliga data med en tredje part utan ett aktivt godkännande från användaren 

(Mittelstadt, 2017).  

4.3.2 Anpassning 

Möjligheten för användaren att kunna välja ett alias för att kunna vara 

anonym rådde det delade meningar om. James och John ansåg att det inte var 

nödvändigt då ett förnamn inte kan identifiera någons personuppgifter. Maria och 

Carolina kände dock att detta var något väldigt viktigt. Alla respondenter ansåg att 

det var ett bra alternativ att kunna vara anonym, även om bara fyra av sex skulle 

använda den.  

“I understand the idea behind it, but I don't 

understand the point of it [the alias]. Maybe if you 

have a unique name, but for me and probably most 

Americans you can still be anonymous with the use 

of your first name. I would rather give out my real 



 50 (82) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

name and feel like I build a connection with my 

therapist.” James 

[Jag förstår varför, men jag ser inte riktigt poängen 

med det [alias]. Kanske om man har ett väldigt unikt 

namn, men för mig och förmodligen för majoriteten 

av amerikaner så är man nog fortfarande anonym när 

man ger ut sitt första namn. Jag vill hellre ge ut mitt 

riktiga namn då jag hoppas att kunna bygga en slags 

relation med terapeuten.] 

“It would feel safer for me to use an alias instead of 

my name because my name is unique.” Carolina 

[Då mitt namn är ganska unikt känns det skönt att jag 

skulle kunna använda ett alias i stället för mitt namn.] 

Det visade sig vara delade åsikter om hur viktigt det är att kunna använda 

alias i stället för sitt riktiga namn. James påpekar att han ofta inte kan identifiera 

någon med deras första namn medan Carolina som har ett unikt namn gärna hade 

använt ett alias. En viktig punkt som James tar upp är frågan om en patient kan bli 

för anonym mot vårdgivaren. Mittelstadt (2017) hävdar att vårdgivare behöver viss 

data för att kunna bygga en bild av patienten och ge rätt vård. Dock anser alla 

respondenter att vårdgivandet är mer beroende av att patienten är uppriktig om sina 

symptom och sin livssituation än om namnet är ett alias eller inte. 

4.3.3 Navigation 

Frågor om hur respondenterna upplevde navigationen av prototypen visade 

att respondenterna inte hade några problem med navigationen. Den enda 

kommentaren som stod ut var Sophia som påpekade att hon föredrar en dropdown 

meny från toppen av skärmen i stället för att ha navigeringen på botten. Men då 

Better Soon önskar att vara lättanvänd och inkluderande valdes en tydlig och 
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närvarande navigationsbar för att alltid ha den synlig och tillgänglig för användaren 

(Ahmad, Rextin & Kulsoom, 2018) 

“I’ve never really liked when the navigation thing 

[bar] is on the bottom of the screen. I think it takes 

up way too much space on my screen. Other than 

that, the app is easy to navigate.” Sophia 

[Jag har aldrig riktigt gillat när navigering är på 

botten, jag känner att det tar för mycket plats på 

skärmen. Men annars var navigeringen enkel.] 

När val av navigationsbar togs baserades det på att Ahmad, Rextin & 

Kulsoom, (2018) och Petrovčič Taipale Rogelj & Dolničar (2018) hävdade att 

undermenyer såsom hamburgermenyer försvårar användandet. Majoriteten av 

respondenterna uppskattade hur menyn såg ut och stödjer alltså empirin. Men 

Sophias kommentar visar på att alla har olika preferenser till placering av element 

i en applikation och att man ska försöka skapa en applikation som är estetiskt 

tillfredsställande för majoriteten. 

4.3.4 Grafisk design 

Den grafiska designen rådde det delade meningar om. Två av sex 

respondenter ansåg att den såg lite mörk och oprofessionell ut, och de andra fyra 

använde ord såsom fräsch, fin och professionell. Alla respondenter ansåg att 

ikonerna var lättolkade och de förstod vilka signifiers de hade.  

“Personally, I find it a little too dark. I would have 

rather seen a clean, white app. When it comes to the 

icons, I find them easy to understand and use. I don't 

question what they are.” John 
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[Personligen tycker jag att den ser lite mörk ut, jag 

hade hellre sett en helt vit och ren app. När det gäller 

ikonerna så är de väldigt tydliga och jag kan enkelt 

använda dem utan funderingar på vad de föreställer.] 

“Both the colors and the design in the app look very 

professional. I like that it feels a little bit warmer than 

apps I’ve used before. Those apps have felt very 

white and sterile, like a hospital.” Maria 

[Appen ser verkligen professionell ut både med 

färgvalet och designen. Jag gillar att den var lite 

varmare än vad jag tidigare använt, då tidigare appar 

har varit väldigt “vita och sterila” nästan som en 

sjukhusmiljö.] 

Att applikationen ska vara estetiskt tilltalande och stilren är en faktor som 

ökar användandet av applikationen (Newton et al. 2020; Oyebode, Alqahtani & 

Orji, 2020). Genom att fokusera på harmoniska färger, enkelt typsnitt och 

konsekvent design skapades Better Soon så “estetisk” som möjligt. Gällande 

ikonerna används platt design, vilket enligt Spiliotopoulos, Rigou & Sirmakessis 

(2018) ska vara enklare att använda och tolka. Då alla respondenter kunde tyda vad 

ikoner representerade stämmer detta påstående överens med resultatet av den 

kvalitativa intervjun. 

4.3.5 Semantik 

När respondenterna frågades om hur de uppfattade semantiken i prototypen 

sa fem av sex att den var enkelt att förstå och att inga frågetecken fanns. Det enkla 

språket underlättade för deltagarna att genomföra uppgifter och navigera i 

prototypen. För att ha en inkluderande design menar Ahmad, Rextin & Kulsoom 

(2018) att språket som används ska vara enkelt att förstå och ska undvika 

överkomplicerade ord eller meningar.  
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“No complicated wording or sentences were used 

which makes it easy to understand. But even though 

it is easy to understand it doesn't feel simple.” John 

[Inga komplicerade ord eller meningar används, 

vilket gör att jag enkelt förstår allt som försöker 

sägas. Men även om det inte är svårt känns det inte 

för enkelt.] 

När det gäller hur prototypen kommunicerade känslosamma uttryck som 

“We’re sorry to hear you’re going through a hard time” gav alla respondenter 

positiv feedback.  

“Even though I know it is just an app, it kinda makes 

me feel like somebody cares. It feelt comforting in 

some way.” James 

[Det gjorde att det kändes som att någon faktiskt 

brydde sig om mig. Även om jag vet att det bara är 

en app. Texten var tröstande på något sätt.] 

“It made me feel warm, like my feeling actually 

means something.” Carolina 

[Det värmde på något sätt inombords, som att mina 

känslor betyder något.] 

Att en applikation använder ett språk som är sympatiskt och förstående är 

viktigt för människor som lider av psykisk ohälsa enligt Miner et al. (2016). Ett 

mjukare språk ansåg deltagarna av Better Soon göra en skillnad och därmed följer 

det samma spår av hur viktigt roll språket har som Miner et al. (2016) hävdar.  
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4.3.6 Element som står ut 

Det finns flera element i prototypen som deltagarna hade åsikter om. Ett av 

elementen i prototypen som Maria tyckte var bra var att kunna lägga in en 

nödkontakt, vilket också är ett element som är efterfrågat av telehealth-användare 

enlig Alqahtani & Orji, (2020). 

“I like the idea of having an emergency contact in the 

app. That way I can stay anonymous but if something 

happened, I know my therapist could contact my 

emergency contact. Although, I would have wanted 

reassurance that my emergency contact would only 

be contacted in case of a true emergency.” Maria 

[Jag gillar idén om att ha en nödkontakt i appen, då 

jag är så anonym inför terapeuterna men ifall något 

skulle hända så vet jag att min terapeut kan kontakta 

min nödkontakt. Jag hade dock velat kanske se en 

extra förklaring om att nödkontakter endast skulle 

kontaktas i nödfall.] 

För Robert, John och James var det element som stod ut mest möjligheten 

att kunna välja mellan att prata med en terapeut eller använda ett chattformat. 

“I don’t always want to be seen when I'm feeling 

down. To be honest, if I feel really down sometimes, 

I sometimes don’t even want to get dressed, so then 

the chat function would be a great alternative for 

me.” Robert 

[Jag är inte alltid sugen på att någon ska se mig när 

jag mår dåligt. Helt ärligt, ibland om jag mår riktigt 
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dåligt så kanske jag inte ens vill klä på mig, då kan 

en chattfunktion vara utmärkt.] 

“I would like to choose the way I contact my 

therapist. I really don’t want my wife listening to my 

darkest inner thoughts. In a situation like that, I 

would like to chat.” John 

[Jag skulle vilja kunna välja hur jag kontaktar min 

terapeut. Det sista jag vill är att min fru ska höra alla 

mina mörka tankar. I en sådan situation skulle jag 

vilja chatta.] 

Empiri visar att det inte finns någon direkt skillnad mellan att få hjälp via 

telehealth/mHealth eller vanlig “ansikte mot ansikte”. Det nämns att det sätt som 

användaren känner sig mest bekväm med, är det bästa sättet för den individen enligt 

Andrews et al. (2018). Enligt John, James och Robert så skulle det vara enklare för 

dem att ta emot hjälp via chatt i stället för ett videosamtal.  

Alla respondenter ansåg att valet att kunna få akut hjälp när man loggar in 

var bra. Fem av sex respondenter nämnde att det var bra att ha “ring akutnummer”-

alternativet direkt i prototypen i stället bara skriva ut ett telefonnummer.  

 

“The call option seems like the right way to go in a 

situation like this. In moments where you feel 

vulnerable, I can see how this would benefit the 

user.” John 

[Att ha alternativet “call” känns som rätt sätt att 

närma sig denna situation. Jag kan tänka mig att detta 

kan hjälpa användaren i stunder då man verkligen 

känner sig skör.] 
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Miner et al. (2016) hävdar att i kris är det viktigt att erbjuda rätt hjälp, och 

just som John påpekade så erbjuder Better Soon den rätta hjälpen utan distraktioner 

genom att direkt ge möjligheten att ringa ett krisnummer. Då det även har 

efterfrågats i recensioner av telehealth-applikationer så stämmer Alqahtani & Orji, 

(2020) studie med detta resultat. 

4.3.7 Användning av prototypen 

Alla respondenter svarade att de skulle kunna tänka sig att använda sig av 

Better Soon för att söka hjälp. 

“I would absolutely use Better Soon. The app feels 

solid, and I can't stop thinking about the one-time 

passcode. It also feels like it doesn’t have all that 

“mindfulness bullshit” that a lot of apps try to sell 

you” John 

[Jag skulle absolut använda Better Soon, appen känns 

genomtänkt och jag kan inte sluta tänka på hur bra 

det är att kunna skapa en profil med en engångskod. 

Jag gillar också att den inte försöker sälja på mig 

massa “mindfulness bullshit”]  

“Absolutely! I think an app like this could really help 

me.” Carolina 

[Verkligen! Jag tror att om jag hade haft chansen att 

ta del av en sådan här app så hade det hjälpt mig så 

mycket.] 

Alla respondenter uttryckte en önskan över att kunna finna en applikation 

som Better Soon om den fanns tillgänglig på marknaden. Detta tyder på att Better 

Soon kan hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa på grund av isolering.  
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Att kunna boka möte med en professionell terapeut var viktigt för alla 

respondenter. Blandford (2019) beskriver att när det gäller telehealth är det att 

applikationen är grundad i vetenskap och använder sig professionella vårdgivare 

för att bemöta psykisk ohälsa. Även Oyebode, Alqahtani & Orji (2020) nämner att 

en viktig faktor när det kommer till mHealth-applikationer är att de använder sig av 

faktabaserade metoder för att hjälpa människors psykiska hälsa, vilket stämmer 

överens med respondenternas åsikter.  

Carolina, John och James nämner att prototypen känns fokuserad på 

användarens välmående. Cherubini et al. (2020) nämner tyngden av att en mHealth-

applikation inte ska vara beroendeframkallande och att den inte ska slösa 

användarens tid. Därför har denna prototyp fokus på användarna och deras 

välmående.  

4.3.8 Jämförelse med andra mHealth-applikationer 

Respondenterna fick frågan om hur Better Soon upplevdes i jämförelse med 

andra mHealth-applikationer som ska stödja användarens mentala hälsa. Fyra av 

sex respondenter, Maria, James, John och Sophia, har på olika sätt kommit i kontakt 

med andra mHealth-applikationer. Element som uppfattades som bättre med Better 

Soon var funktionen att vara anonym och därmed behålla integriteten, möjligheten 

att välja terapeut samt tillgången till nödnummer. 

“I like having the choice [of therapist] since I would 

rather meet with a man. Talk space just assigns me a 

therapist without giving me a choice. I also 

appreciate the emergency call number in the 

beginning of the app, it gives me the impression that 

my mental health is taken seriously.” James 

[Jag gillar att kunna välja [terapeut], då jag hellre 

vill tala med en man. Talk Space tilldelar en bara en 

terapeut. Jag uppskattade även “nödnumret” som 
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fanns i början av appen, det kändes som att psykisk 

ohälsa faktiskt tas på allvar.] 

“The option to stay anonymous is much better with 

this app than others I've looked at. Other apps I’ve 

downloaded want me to add a picture of my ID and 

a picture of my face. I can understand that some 

services require things like that, but it is also one of 

the reasons I haven’t sought help for my depression. 

I feel really paranoid about my personal information 

leaking.” Maria 

[Min förmåga att vara anonym är så mycket bättre än 

någon av det andra appar jag kollat på. När jag har 

laddat ner andra appar vill de att jag laddar upp bilder 

på mitt ID-kort och på mitt ansikte. Jag kan förstå att 

vissa tjänster kräver detta men det var orsaken till att 

jag aldrig sökte hjälp för min depression. Jag är för 

paranoid att min information ska läcka ut.] 

Inom empiri angående telehealth och mHealth-applikationer är det 

återkommande temat känslan av säkerhet och trygghet när det kommer till den 

personliga informationen som användaren delar med sig med (Oyebode, Alqahtani 

& Orji, 2020; Alqahtani & Orji, 2020; Stephanidis et al. 2019; Blandford, 2019). 

Alla respondenter ansåg att säkerhet och trygghet var en av anledningarna till att de 

skulle kunna tänka sig använda Better Soon, vilket tyder på att det är viktigt att ge 

användaren möjlighet att behålla sin integritet.  

5 DISKUSSION 

             Syftet med uppsatsen var att genom användning av designriktlinjer från 

tidigare forskning utforska om designelement i en mHealth-applikation kunde 
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designas baserat på empiri som sedan kunde användas för att hjälpa människor med 

deras psykiska hälsa under isolering i covid-19 pandemin.  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie instämmer till stor del med vad som framkommit i 

tidigare forskning om hur en mHealth-applikation kan designas. Genom att basera 

valet av design på tidigare forskning gav det oss en bra grund att stå på när en 

prototyp skulle skapas. Resultatet blev en lättanvänd prototyp som fick bra 

återkoppling under intervjuer.  

Den kvalitativa studien som utfördes gjorde att vi kunde konkretisera 

element som bör finnas med i en mHealth-applikation för individer med psykisk 

ohälsa, uppkommen på grund av isolering under covid-19 pandemin. 

Under intervjuer ansåg respondenterna att frågan om användarens integritet 

var viktig, vilket stämmer överens med de analyser och recensioner som utförts av 

Alqahtani & Orji, (2020) och Oyebode, Alqahtani & Orji (2020). Etiska åtaganden 

enligt Mittelstadt (2017) handlade om användarens integritet och hur mycket 

kontroll en person ska ha över sina egna personliga uppgifter. Prototypen vi skapade 

gav användaren alternativ till vilken information hen ville dela. Detta gjordes 

genom att ge användaren olika valmöjligheter när det kom till att skapa en profil, 

alias, diskreta notifikationer samt val mellan röstsamtal, videosamtal eller chatt 

under terapisessionerna. Studien visade även att respondenterna enkelt kunde 

navigera i prototypen och genomförde de uppgifter de gavs utan problem. 

Prototypen designades för att vara lättanvänd för att inkludera en stor målgrupp.  

För att det ska vara så enkelt som möjligt för människor från alla olika 

bakgrunder och med olika förutsättningar skapades en enkel prototyp som är helt 

fokuserad på att enbart presentera vad som är viktigt. Punchoojit & Hongwarittorrn, 

(2017); Petrovčič Taipale Rogelj & Dolničar, (2018) understryker hur viktigt det är 

att inkludera en större målgrupp då en applikation ska vara enkel att använda oavsett 

vilka förutsättningar användaren har.  
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Alla  respondenter i studien påpekade att de skulle välja att använda det 

fiktiva företaget Better Soon om möjligheten fanns. Det respondenterna föredrog 

mest med prototypen var alternativet att kunna logga in utan att skapa ett konto. 

Respondenterna uppskattade även att integritetspolicyn var tydlig och att man 

kunde välja hur samtalet med terapeuten skulle genomföras.  

Något som vi fann under både vetenskaplig forskning samt studien var 

vikten av att skapa en professionell applikation där psykisk ohälsa tas på allvar och 

ses som ett tillstånd där människor bör få professionell hjälp.  

En aspekt som bör tas upp under diskussionen är att detta endast är resultatet 

av hur respondenterna upplevde prototypen som designats utifrån akademisk 

forskning. Prototypen har därför inte designats efter respondenternas egna åsikter 

eller tankar om mHealth-applikationer, utan prototypen skulle kunna förbättras och 

preciseras om fortsatt forskning skulle ske. Att endast lita på tidigare forskning och 

inte på respondenterna åsikter i designandet av prototypen kan resultatet eventuellt 

sakna den mänskliga aspekten som respondenterna gav. Genom att utföra en 

iteration av prototypen efter denna studie, där respondenternas åsikter och tankar 

ligger som grund till designval hade en ny version av prototypen kunnat ge ett 

djupare och mer precist resultat. Genom att inte låta resultat av studien ha effekt på 

utkomsten av prototypen kan designelement ha missats eller hamnat i skymundan 

då ett mer grundläggande och djupgående resultat saknas. 

Något som kan diskuteras angående värdet av resultatet av studien om vilka 

designriktlinjer en mHealth-applikation kan tänkas tilldelas är värdet för andra 

entiteter i samhället. Ifall tydliga designriktlinjer och designelement skulle finnas 

för framtida pandemier och mHealth-applikationer, skulle mHealth-applikationer 

kunna nå ut i samhället snabbare. Detta skulle i teorin kunna lätta på trycket på 

sjukvård om designriktlinjer för en effektiv mHealth-applikation redan fanns. Detta 

skulle även potentiellt kunna hjälpa ländernas förmåga att hjälpa människor med 

psykisk ohälsa och organisationer som arbetar med psykisk ohälsa samt eventuellt 

minska smittspridning. Om bevisade designelement och riktlinjer fanns skulle 

offentliga myndigheter och organisationer snabbt kunna få ut denna kunskap, och 
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erbjuda den hjälp som användaren är i behov av. På detta sätt kan man 

förhoppningsvis reducera risken för psykisk ohälsa. 

 Då Covid-19 har haft förödande konsekvenser på människors psykiska 

hälsa enligt Czeisler et al. (2020), kan man eventuellt tänka sig att negativa psykiska 

biverkningar kan uppstå i kommande pandemier. Det finns inte några bevis på att 

nästa pandemi kommer att drabba samma målgrupp eller ha samma konsekvenser 

som Covid-19 haft, men att börja tänka på hur denna design kan utformas och skapa 

dessa riktlinjer kan ge ett försprång.  

Prototypen Better Soon kunde potentiellt erbjuda gratis vård till användare 

via volontärarbete samt stipendier som studenter “arbetar av”. Detta är inte en del 

av designen, utan en potentiell lösning på det ohållbara hälsovårdssystemet i USA. 

Andra teorier om hur det skulle fungera med en gratis mHealth-applikation är 

användandet av olika staters eller städers program av hälsovård, som till exempel 

New York Citys NYC Health and Hospitals, där personer kan få hjälp med sjukvård 

utan försäkring (NYC Health and Hospitals, u.å.). Ifall det skulle finnas ett bra 

system för en lättanvänd och lättillgänglig applikation som följer designriktlinjer 

från olika stater, organisationer eller städer som kan erbjuda gratis hjälp för att 

stödja mental hälsa, skulle det vara värdefullt för samhället. 

Då resultatet av studien är baserat på hur användare upplevde en mHealth-

applikation som designades utifrån tidigare vetenskap kan dessa designelement 

förbättras och preciseras om fortsatt forskning skulle ske. Genom att inte låta 

respondenternas svar och åsikter ha någon roll i hur prototypen såg ut finns det 

punkter som är viktiga att ta upp. Genom att endast lita på tidigare forskning och 

inte på respondenterna åsikter i designandet av prototypen kan resultatet eventuellt 

sakna den mänskliga aspekten som respondenterna gav. Att iterativt arbetat med 

prototypen under studiens gång, det vill säga att prototypen blir bearbetat efter den 

kvalitativa studien och sedan utvärderat den igen, hade eventuellt nya och mer 

specifika resultat kunnat ges. 
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5.2 Metoddiskussion  

För att undersöka frågeställningen behövde vi hitta respondenter som 

passade in på vissa kriterier. De utvalda respondenterna genomförde sedan en think 

aloud-observation och en kvalitativ intervju. På grund av tidsbrist valdes det att 

utföra en mindre kvalitativ studie. Valet av att utföra en kvalitativ studie och inte 

en kvantitativ studie kommer av att vi ville få insyn i en upplevelse. Vi ville 

undersöka respondenternas känslor, åsikter och tankar.  

Hade mer tid funnits för att genomföra en större studie som kunde inkludera 

en större grupp respondenter, anser vi att en bättre förståelse för resultatet och 

därmed en djupare kunskap om vilka designelement som bör inkluderas i en 

mHealth-applikation. Då målgruppen för Better Soon är bred, skulle mer förståelse 

från olika åldrar, mobilvanor och andra aspekter som kan påverka 

användarupplevelsen definieras och utvärderas av respondenter. 

Enkäten som utfördes skickades ut till 25 personer. Enkäten innehöll enkla 

frågor med förutbestämda svarsalternativ (se bilaga 1). Utifrån denna enkät valdes 

sex respondenter som passade in på kriterierna.  

Vad dessa sex respondenter undersökte i studien var en prototyp som var 

skapad baserad på designriktlinjer från tidigare forskning om mHealth-och 

telehealth-applikationer. Målet var att utforska vilka element som respondenterna 

fann åtråvärda och se om en välbalanserad mHealth-applikation kunde skapas 

baserat på tidigare forskning. Alqahtani & Orji, (2020) och Oyebode, Alqahtani & 

Orji (2020) designriktlinjer som förklarade vad en användare vill se i en mHealth-

applikation användes till grund för många av de designval vi tog i skapandet av 

prototypen. Andra designval som togs i prototypen baserat på tidigare forskning var 

att prototypen ska vara tydlig för äldre användare. Petrovčič Taipale Rogelj & 

Dolničars (2018) förklarade att detta kan uppfyllas genom att skapa en prototyp 

eller applikation där det finns tydlig kontrast, större text och ett enkelt gränssnitt. 

Även designval om färger, layout och ikoner är grundade på tidigare forskning. 

Petrovčič Taipale Rogelj & Dolničar (2018) Spiliotopoulos, Rigou & Sirmakessis 
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(2018) Newton et al. (2020) Oyebode, Alqahtani & Orji (2020) hävdade att flat-

design av ikoner, harmoniska färgkombinationer och en effektiv meny för 

navigering var viktigt. Prototypen skapades i figma då vi behövde ett 

prototypverktyg där vi kunde samarbeta på samma prototyp, samt en prototyp som 

låter användare testa prototypen i deras mobiltelefoner. Utan att kunna testa 

prototypen i en mobiltelefon hade respondenterna inte kunnat genomföra den 

kvalitativa studien. Figma gav det även författarna av uppsatsen båda en möjlighet 

att vara delaktiga i designbeslut som togs i prototypen.  

Den kvalitativa studien bestod av både observation och en kvalitativ 

intervju. Den första delen var en observationsmetod som heter think aloud, där 

användaren ombeds uttrycka allt de gör och tänker högt (Martin & Hanington 

2012). Think aloud-metoden hjälpte oss att förstå vad användaren gör och tänker då 

alla observationer skedde via Zoom. Genom think aloud kunde vi aktivt följa med 

användarna i deras tankesätt när de tog sig igenom prototypen, samt anteckna vad 

som avvek. Att observationen genomfördes över Zoom kan ha lett till mindre insyn 

i hur respondenten interagerade med prototypen. Rörelser, uttryck eller signaler 

från respondenten kan ha missats under Zoom-observationen. Då den inte spelades 

in kunde vi inte heller gå tillbaka för att analysera observationen igen. Detta bortfall 

finns säkerligen med, men då vi bad dem att think aloud, att tänka högt och alltid 

säga vad de gjorde och vilka val de gjorde, kunde en relativt bra förståelse för hur 

respondenterna interagerade med applikationen ges utan inspelning. 

För att verkligen förstå oss på respondentens upplevelse genomfördes en 

kvalitativ intervju direkt efter observationen. För att alla intervjuer skulle följa ett 

liknande upplägg användes en lista med frågor som intervjun grundades på (se 

bilaga 4). En lista användes för att se till att alla intervjuer höll sig inom samma 

ram. Detta är viktigt då resultaten behövdes kunna jämföras och sammanställas för 

att kunna uppnå resultat. Utan att ha gemensamma frågor som alla respondenter 

skulle svara på hade det eventuellt blivit spridda svar där inga slutsatser hade kunnat 

dra. Så att ha en semistrukturerad intervju gav författarna en ram att hålla sig inom 

men ändå möjligheten att utforska frågorna. För att kunna utforska vissa svar mer 
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på djupet, så bads respondenterna ofta motivera sina svar genom att svara på frågor 

såsom “varför” eller “varför inte”. 

Då intervjun behandlar ett känsligt ämne om psykisk ohälsa var vi extra 

tydliga med att respondenterna förstod att de enbart kommer att nämnas via alias 

och att deras information inte kommer att spridas vidare. Vi förklarade även att 

respondenten inte behövde prata om sin psykiska ohälsa och att de närsomhelst 

kunde avbryta intervjun om det kändes för mycket. Inga respondenter visade att de 

kände sig osäkra under intervjun och inga respondenter drog sig ur.  

Då insamlandet av data från den kvalitativa studien genomfördes med 

anteckningar så finns det alltid en risk att citat missuppfattades under studien. Det 

fanns även en risk att respondenten blev tillfrågad att repetera vad hen just sagt och 

att kommentaren inte antecknades ordagrant. Detta kan ge ett visst bortfall som gör 

att citaten kan vara svår att verifiera. De detaljer som potentiellt inte kom med på 

grund av bortfall anser vi inte påverka slutresultatet. När enbart anteckningar 

används finns det även en risk att man missar nyanser av tonfall, kroppsspråk eller 

andra aspekter som inte kunde fångas med anteckningar. Då vi inte kunde gå 

tillbaka och se exakt vad respondenterna sa och hur de betedde sig kan detta ha lett 

till eventuella skillnader i resultatet. Då studien utfördes med god tidsmarginal 

anser vi att det fanns god tid att anteckna allt av värde.  

Beslutet att skapa en prototyp baserat på enbart tidigare forskning inom 

mHealth kan även skapa ett dilemma då prototypen inte är baserad på 

användarupplevelser från respondenterna. Om respondenternas 

användarupplevelser hade använts i skapande av en ny prototyp som sedan 

studerades igen skulle mer konkreta designriktlinjer kunna sättas. Detta påvisar 

även hur designarbete fungerar, att design är en iterativ process, där oavsett om man 

genomför en design utifrån vetenskapliga studier så betyder det inte att det är den 

optimala designen. Respondenterna kom med många bra insikter som skulle hjälpa 

vidareutvecklingen av denna prototyp. 
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6. SLUTSATS 

Genom litteraturgenomgång, skapande av en prototyp baserad på 

litteraturgenomgången och en genomförd studie har vi kunnat besvara 

frågeställningen: Hur kan designelement för mHealth-applikationer designas för 

att stödja människor som lider av psykisk ohälsa som uppkommit till följd av covid-

19 isoleringen och som kan användas för potentiellt kommande pandemier?  

Utifrån aktiva designval, baserade på tidigare forskning, samt observation 

och intervjuer av användare av den prototyp som tagits fram baserad på denna 

information, kan vissa antaganden göras om hur en mobilapplikation kan designas 

för att hjälpa människor med deras välmående under isolering under covid-19 

pandemin.  

Resultatet av studien visar hur designelement baserat på empiri kan öka 

användandet av en mHealth-applikation. Målet i denna uppsats var inte att skapa en 

färdig mHealth-applikation utan att undersöka hur respondenterna ställde sig till de 

designelement som baseras på nuvarande empiri. Resultatet av denna studie kunde 

sedan omvandlas till designriktlinjer som kan ligga till grund för utvecklandet av 

en färdig mHealth-applikation. För att dessa designriklinjer ska leda till en färdig 

mHealth-applikation behöver applikationen både designas och utvecklas samt 

distribueras och marknadsföras. Då studien inte undersökte dessa perspektiv, kan 

denna studie därför inte avgöra hur dessa designriktlinjer skulle fungera i en fullt 

utformad mHealth-applikation. 

Prototypen som skapades och utvärderades bekräftade bilden av de 

designelement som behandlas och därför kan slutsatsen dras att en mobilapplikation 

som ska stödja människors psykiska ohälsa under isolering under covid-19 

pandemin bör innehålla följande designriktlinjer:  

 

● Ge användaren möjlighet att välja vilken personlig information de vill ge ut 

- Alqahtani & Orji, (2020); Cherubini et al. (2020); Mittelstadt (2017) 

och Ahmad, Rextin & Kulsoom, (2018) hävdar att det kan skapa oro 
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hos en användare när de måste ge ut personlig information. Genom 

att erbjuda användaren val kan det öka användandet av applikationen 

och öka tillit till applikationen. 

● Enkel och tydlig integritetspolicy 

- Alqahtani & Orji, (2020); Cherubini et al. (2020); Ahmad, Rextin & 

Kulsoom, 2018 samt Stephanidis et al. (2019) hävdar att integritet 

är det största problemet som uppkommer i design av mHealth-

applikationer. Genom att erbjuda enkel och tydlig integritetspolicy 

så stärker man tilliten användaren har till applikationen. 

● Designa med bred målgrupp i åtanke 

- Punchoojit & Hongwarittorrn, (2018); Petrovčič Taipale Rogelj & 

Dolničar, (2018) understryker hur viktigt det är att inkludera en 

större målgrupp, då en applikation ska vara enkel att använda oavsett 

vilka förutsättningar användaren har.  

● Tydlig kontrast mellan typsnitt, knappar och bakgrund 

- Petrovčič Taipale Rogelj & Dolničar (2018) understryker vikten av 

att designa med tydlig kontrast mellan typsnitt, knappar och 

bakgrund för att det ska vara enkelt att se för en bred målgrupp. 

● Tydliga och enkla ikoner 

- Ahmad, Rextin & Kulsoom, (2018) beskriver att ikoner ska vara 

enkla och tydliga. Enkla tydliga ikoner såsom en soptunna för att 

radera är viktigt. Ikoner föredras också i flat design i stället för 

Skeuomorphic design (Spiliotopoulos, Rigou, Sirmakessis, 2018). 

● Bra feedback 

- Bra och tydlig feedback gör att användaren känner att de har kontroll 

över vad de utför i applikationen (Ahmad, Rextin & Kulsoom, 

2018). 

● Användande av milt och mjukt språk 
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- Omtänksamt och mjukt språk måste användas för att det ska vara 

hjälpsamt under möten med människor som lider av psykisk ohälsa 

(Miner et al. 2016) 

● Basera påståenden på vetenskap 

- Blandford (2019) påpekar även att applikationer som säger sig stödja 

mental hälsa inte alltid har en vetenskaplig bakgrund att basera sina 

påståenden på. Detta är viktigt då användaren behöver kunna lita på 

applikationen.  

- Genom att undersöka hur den mänskliga faktorn spelar in i 

användandet av en applikation, där användaren mår psykiskt dåligt, 

kunde designval göras och baseras på vetskapen om hur man bäst 

närmar sig denna användare (Andrews et al. 2018; Miner et al. 2016; 

Newton et al. 2020).   

 

Då dessa riktlinjer fungerar för design av en mHealth-applikation för 

personer som upplever psykisk ohälsa på grund av isolering under Covid-19 

pandemin, kan slutsatsen även dras att samma designriktlinjer kan komma att 

fungera som hjälp vid kommande pandemier.   

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Baserat på de resultat som framkom i denna studie finns det förslag på 

fortsatt forskning som kan fylla fler kunskapsluckor. Denna studie visar att 

användare känner viss oro över vissa moment när det kommer till mHealth 

applikationer. En intressant frågeställning som skulle kunna utforskas är hur design 

kan öka tryggheten användare känner när det kommer till mHealth.   

Här skulle det kunna undersökas vilka exakta moment eller element som 

skapar oro och hur de kan designas för att öka tillit hos en användare. Även 

kunskapsluckan om hur människor kan få mer tillit till AI när det kommer till 

mHealth kan undersökas. Blandford (2019) påpekar att vården med hjälp av AI 
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skulle kunna bli mer personlig men att människor i nuläget inte känner tillräckligt 

stor tillit till AI.  
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BILAGA 1 
Enkätfrågor för urval av respondenterna i förundersökningen.  
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BILAGA 2 
Prototyp som respondenterna använder under observationen. Kan även nås via 

följande länk: https://www.figma.com/proto/S8z5g3WdC9qtHXcnBgSmqK/Hi-fi-

2?node-id=1%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1 

https://www.figma.com/proto/S8z5g3WdC9qtHXcnBgSmqK/Hi-fi-2?node-id=1%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1
https://www.figma.com/proto/S8z5g3WdC9qtHXcnBgSmqK/Hi-fi-2?node-id=1%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1
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BILAGA 3 
Dear XX, 

When testing the prototype we ask you to complete the tasks written below. You 

do not have to complete them in this order. Please remember to always say out 

loud what you are thinking and what you’re doing while interacting with the 

prototype. And feel free to explore and look around on the prototype as you wish.  

1. Create a profile and log in  

2. Complete health screening  

3. Book an appointment  

4. Start an appointment using video call  

5. Start an appointment using the chat function  

6. Cancel your appointment  

7. Find your profile  

8. Look at messages 
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BILAGA 4 
De frågor som den kvalitativa intervjun baserades på. 

- Kändes appen som ett säkert sätt att söka hjälp? 

- Hur kändes det att ge ut personlig information? 

- Kändes det bättre att ha möjligheter att olika sätt att logga in? 

- Var appen enkel att använda? Varför, varför inte? Var den för enkel? 

- Hur upplevs den grafiska designen av appen? Färger, typsnitt, fontstorlek? 

- Gentemot andra telehealth appar, hur upplevdes denna? Bättre sämre saker 

osv. 

- Kan du se dig söka hjälp med denna app? Varför/varför inte?  

- Vad (ifall det är så) är det som skulle göra dig till en användare av appen? 

- Vad saknas?  

 


