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Sammanfattning 

Äldre står oftare utanför det digitala samhället och framtiden utpekas vara digital. 

Inom vården har digital teknik har kommit att anses som viktigt då Sverige står 

inför en av vår tids största utmaningar med en ökande andel äldre i befolkningen, 

som också medför ökat vårdbehov, och samtidigt en minskande andel 

förvärvsarbetande som kan ta hand om dem. Lösningen har utpekats som digital 

men problemet är att målgruppen med störst behov av digitala vårdtjänster också 

är de minst benägna att använda dem.  

Förtroende för digital teknik har utpekats som viktig för att få den äldre 

målgruppen inkluderad i det digitala samhället Myndigheter och forskare menar 

att man alltför ofta fokuserat på informationskampanjer för att uppnå förtroende 

och för lite på gränssnittsdesign. Utifrån denna bakgrund har denna studie 

undersökt vilka designaspekter i gränssnittet som förstärker känslan av förtroende 

i en vårdapplikation för den äldre målgruppen.  

Studien har utgått från 1177 vårdguiden som är Sveriges största kontaktyta mellan 

vård och vårdtagare. Genom konceptdriven interaktionsdesignforskning med en 

kvalitativ ansats har fyra designaspekter kunnat konstateras leda till ökat 

förtroende. Dessa var navigation och informationshierki, rekommendation, senast 
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nyttjad och mer information. Studiens slutsatser kan tjäna som hjälpmedel för 

framtidens designers vid design av tjänster inom vården där förtroende anses som 

viktigt vid nyttjande eller för acceptans av tjänsten för den äldre målgruppen. 

Ämnesord 

1177, designaspekter, förtroende, teknikacceptans, tillit, vårdapplikation, äldre. 
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Abstract 

Elderly people are more often outside the digital society and the future is 

designated as digital. In the area of healthcare, digital technology has come to be 

considered important as Sweden is facing one of the biggest challenges of our 

time. The challenge are an increased population of elderly people, which also 

entails an increased need for healthcare, and at the same time a decline in the 

population of gainfully employed who can take care of them. The solution has 

been identified as digital, but the problem is that the target group with the greatest 

need for digital healthcare services is also the least likely to use them.  

Confidence in digital technology has been pointed out to be an important aspect 

when it comes to succeeding with including the elderly in the digital society. 

Authorities and researchers believe that too often the focus has been on 

information campaigns to achieve trust and too little on interface design. On this 

basis, this study has examined which design aspects of the interface reinforce the 

feeling of trust and confidence in a healthcare application for the elderly users.  

The study was based on the healthcare-service 1177 vårdguiden, which is 

Sweden's largest contact area between healthcare and patients. Through concept-

driven interaction design research with a qualitative approach, four design aspects 

that lead to increased trust could be confirmed. These were navigation and 

information hierarchy, recommendation, last used and more information. The 

study's conclusions can be used as a guide for future designers in the design of 
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healthcare-services where trust is considered important for the elderly users or for 

the elderly users’ acceptance of the digital-services. 
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1. INTRODUKTION 
Redan 2011 beslutade Sveriges riksdag igenom visionen om ett hållbart 

digitaliserat Sverige med det övergripande målet att bli bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter. För att nå sina mål tillsattes en ny 

myndighet, digitaliseringsstrategier etablerades och ett digitaliseringsråd 

inrättades (Regeringskansliet, 2018, Digitaliseringsrådet, 2018). Visionen bröts 

också ner i flera delar och en del i arbetet är Vision E-hälsa 2025 som är en 

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner. 

I handlingsplanen för att uppnå visionen för E-hälsa 2025 har man tagit fram 

ledordet digitalt först vilket innebär en målsättning att kontakten mellan patienter 

och sjukvård i första hand ska ske digitalt (Regeringskansliet, 2016). Visionen i 

sin helhet lyder:  

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter i syfte att underlätta för människor 

att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och 

stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 

samhällslivet. (Näringsdepartementet & Sveriges kommuner 

och Landsting, 2020 s.6) 

E-hälsomyndigheten (2021) menar att en grundläggande förutsättning för att 

uppnå Vision e-hälsa 2025 är att befolkningen är villig att använda digital teknik 

och e-tjänster och både känner tillit och får en positiv upplevelse av användandet. 

En grupp som står utanför delaktigheten är de äldre (Internetstiftelsen, 2021). 

Många studier pekar på sambandet mellan äldre och digitalt utanförskap (Lee et 

al., 2011; Holgersson & Söderström, 2019) och när Internetstiftelsen publicerade 

sin senaste statistik så använde inte ens hälften av de äldsta (födda under 1940-

talet och tidigare) digitala samhällstjänster (Internetstiftelsen, 2021).  

År 2020 var en fjärdedel av Sveriges befolkning 60 år och äldre och 

åldersgruppen beräknas bara bli fler (SCB, 2022). Gruppen människor över 60 år 

utmärker sig för att vara den snabbast växande åldersgruppen procentuellt sett 

bland befolkningen i Sverige och utvecklingen visar inga tecken på att avstanna. 
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Inom 10 år beräknas åldersgruppen 60+ landa på över 3 miljoner personer och 

åldersgruppen 80+ fördubblas (SCB, 2022). 

Med en ökad befolkning äldre kan man anta att viss vana att använda digital 

teknik kommer följa med generationen och att vi på så sätt i framtiden kommer att 

se ett minskat digitalt utanförskap (Ahmad & Mozelius, 2019; Lindberg & De 

Troyer, 2021). Dock föreligger fler aspekter med äldre och digital teknik. Äldre är 

exempelvis i större utsträckning utsatt för bedrägerier (Post- och telestyrelsen, 

2021) och det finns också samband mellan fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar och åldrande som gör det svårare att använda digital 

teknik, exempelvis nedsatt syn, försämrat minne och begränsad motorik 

(Holgersson & Söderström, 2019; Nurgalieva et al., 2019). Till detta bör också 

tilläggas att samtidigt ökar mängden digital teknik och samhällstjänster och 

regeringen är tydlig i sin vision om hur framtiden är digital (Digitaliseringsrådet, 

2019). Många äldre uttrycker också oro att det hela tiden kommer ny teknik som 

de inte förstår (Internetstiftelsen, 2021). 

Förutom ett samband mellan ålder och digitalt utanförskap finns ett samband 

mellan ålder och ökat vårdbehov (Arwidson & Lidé, 2016). Äldre människor är i 

större utsträckning sjuk och i behov av insatser inom vård och omsorg (SCB 2022, 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021). Enligt myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys (2021) står vi inför stora utmaningar i landet med en ökande 

andel äldre i befolkningen, vilket leder till ökat vårdbehov, men samtidigt en 

minskande andel förvärvsarbetande som kan ta hand om dessa. Problemet utpekas 

som en av vår tids största samhällsutmaningar och digitaliseringen beskrivs som 

ett måste för att klara av omställningen (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2021). Samtidigt är det den äldre gruppen som i lägst grad känner 

sig delaktig i digitaliseringen och därför är det viktigt att anpassa det digitala 

utbudet efter den äldre målgruppen (Arwidson & Lidé, 2016). 

Den största digitala kontakten mellan hälso- och sjukvård och landets innevånare 

sker idag via 1177 vårdguidens tjänster (E-hälsomyndigheten, 2021). I den senaste 

statistiken gällande användande av 1177 och digitala samhällstjänster visades att 

användning och förtroende minskar i korrelation med stigande ålder 
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(Internetstiftelsen, 2021). I rapporten Svenskarna och internet 2021 går att utläsa 

att mindre än hälften av pensionärerna ansåg att e-tjänster underlättade livet för 

dem och att var femte av de äldre (födda under 1950-talet och senare) uppgav att 

de inte litar på digitala samhällstjänster (Internetstiftelsen, 2021). Förutom 

problem med tillit visar rapporten också att äldre ofta behöver hjälp vid 

användning av 1177 och många anger oro för att göra fel och svår teknik som 

anledning (Internetstiftelsen, 2021).  

1177 vårdguiden har utpekats sakna logiskt användarflöde och vara svårt för 

användarna att navigera (Kuriren.se, 2021). Tjänsten fick också motta mycket 

kritik då bokning av vaccination mot covid-19 erbjöds via 1177s e-tjänster på 

grund av att den ansågs svår att använda (Johansen, 2021; Westesson, 2021; 

Ottosson, 2021.)   

Enligt Nymberg et al. (2019) vill äldre ta del av digitala tjänster inom vården men 

känner bland annat en osäkerhet och rädsla att inte kunna hantera dessa samt en 

misstro till IT-system inom hälso- och sjukvård. I Holgersson och Söderströms 

forskning (2019) framkommer att just motverka de äldres rädsla är den viktigaste 

aspekten för att äldre ska använda digital teknik.  

Inom informatikforskning är ämnet ”äldre” utbrett och det finns många riktlinjer 

och forskningsansatser kring hur målgruppen använder digitalt teknik och hur 

design för äldre bör se ut. Trots detta menar forskare att det saknas riktlinjer inom 

väsentliga områden inom design för äldre (Lindberg & De Troyer, 2020). 

Lindberg och De Troyer (2021) har sammanställt 594 designriktlinjer och 

undersökt dess relevans idag. Utifrån studien drar de slutsatsen att många 

riktlinjer behöver ses över och uppdateras och att de i framtida forskning 

välkomnar relevanta tillägg till riktlinjerna. Ett ämnesområde som utpekas saknas 

helt är riktlinjer inom design för att skapa förtroende för äldre. Forskarna menar 

att man alltför ofta arbetat med informationskampanjer för att uppnå förtroende 

och alltför lite fokuserat på gränssnittsdesign (Lindberg & De Troyer, 2021). 

Förtroende utpekas som en av de tio grundfaktorerna i Lee och Coughlins 

ramverk om hur seniora användare enklare kan lära sig och ta till sig digital teknik 

(Lee & Coughlin, 2015). Digitaliseringsrådet har också kritiserat mängden 
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informationskampanjer och stöd-åtgärder som utgått från att behovet är att äldre 

behöver mer kunskap för att börja använda digitala tjänster. De menar att den 

digitala tekniken som behöver utvecklas och utgå från ett användarcentrerat 

perspektiv med en design som gynnar alla (Digitaliseringsrådet, 2018). 

Bra design är viktig för att användare ska använda digitala tjänster och den 

behöver särskilt fokusera på grupperna med de största behoven såsom fysiska 

eller kognitiva funktionsnedsättningar (Mylonopoulou, Weilenmann, Torgersson 

& Jungselius. 2020). Ändamålet med denna uppsats är därför att undersöka vilka 

designaspekter som kan främja förtroende och tillit för äldre användare av appen 

1177 vårdguiden med en förhoppnings om att fylla en av luckorna som Lindberg 

och De Troyer (2020) utpekat saknas bland designriktlinjer för äldre. 

2. PROBLEMFORMULERING 
Denna studie avser att utforska en av de tio grundstenarna från Lee och Coughlins 

modell för teknikacceptans: Förtroende. Designriktlinjer inom gränssnittsdesign 

för att skapa förtroende saknas för målgruppen äldre (Lindberg & De Troyer, 

2020). Målet med studien är att genom att synliggöra vilka designaspekter inom 

förtroende som påverkar den äldre målgruppen i interaktion med den digitala 

vårdtjänsten 1177 kunna göra ett litet bidrag till den stora utmaning som hälso- 

och sjukvård står inför i framtiden och som inledningen syftat till att belysa. 

Att åldersgruppen äldre är en betydande mängd av Sveriges befolkning som 

beräknas öka har legat till grund för uppsatsens inriktning. Målgruppen utpekas 

också vara den som står längst ifrån att bli delaktig i det digitala samhället och 

digital delaktighet utpekas som helt avgörande för att uppnå regeringens visioner. 

Detta gör ämnet relevant att undersöka. Valet att utgå från digitala tjänster inom 

just vården är dels på grund av att år 2025 närmar sig i rask takt då vision E-hälsa 

ska vara implementerad, dels sambandet mellan äldre och ökat vårdbehov. 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka designaspekter i gränssnittet som är 

viktiga för målgruppen äldre för att känna förtroende. Resultatet av studien avser 
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vara ett teoretiskt bidrag som designers kan utgå från för att göra digitala 

vårdtjänster lättare att ta till sig för målgruppen. 

2.2 Frågeställning 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställning ställts: 

Vilka designaspekter i gränssnittet förstärker känslan av förtroende för 1177 

vårdguiden för målgruppen äldre? 

2.3 Avgränsningar 

2.3.1 1177 vårdguidens mobilapplikation 

Valet att utgå från 1177 vårdguiden har gjorts utifrån att denna är landets största 

digitala kontaktyta mellan hälso- och sjukvård och befolkningen (E-

hälsomyndigheten, 2021). 1177 består av digitala tjänster och rådgivning via 

telefon. Denna studie har valt att fokusera på dess digitala tjänster som kan nås via 

mobila applikationer i mobiltelefoner eller surfplattor då just mobila vårdtjänster 

har som fokus att göra vårdtjänster tillgängliga, användbara och prisvärda 

(Mechael et al. 2010). 

2.3.2 Äldre inom åldersgruppen 65 – 75 år 

Studiens empiri har valt att avgränsa åldersgruppen äldre till 65 år -75 år. 

Motiveringen till detta ligger dels i att studien har eftersträvat en tydligt avgränsad 

grupp användare, såsom pensionärer, men också Internetstiftelsens statistik. 

Statistiken visar på sambandet mellan ålder, minskat användande och ökat behov 

av hjälp vid användning av digital teknik och utgår från grupperingen studerande, 

arbetande eller pensionär (Internetstiftelsen, 2021). Då denna studies relevans 

bland annat tar avstamp i denna statistik har avgränsningen i ålder gjorts på 

likartat sätt där pensionärer tolkats vara 65 år och uppåt. Den övre gränsen för 

målgruppen äldre har lagts till utifrån Nurgalievas et al., (2019) kritik mot studier 

med alltför vid tolkning av begreppet. Denna studie gör inte anspråk på att mena 

att äldre enbart återfinns inom åldersspannet 65–75 år utan har enbart eftersträvat 

att ge ett specifikt resultat därmed inringat målgruppen i enlighet med Nurgalievas 

et al. (2019) rekommendation.  
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2.4 Definitioner 

Användarvänlig: När ett gränssnitt är lätt och intuitivt att använda och medför att 

en användare kan interagera med systemet utan att behöva tänka aktivt på sina 

handlingar. Gränssnittet ska eftersträva att kännas naturligt och inte ska inte 

upplevas obehagligt vare sig mentalt eller fysiskt (Hillier, 2003) 

Användbarhet (eng usability): Enligt Krug (2014) finns en rad definitioner på 

detta vida begrepp som bland annat innefattar hur väl artefakten fyller ett behov, 

hur enkel den är att använda, hur effektivt den genomför handlingen. Men enligt 

honom kan det sammanfattas att om en normalbegåvad person kan använda räkna 

ut hur man nyttjar en artefakt utan mer möda än det är värt, då kan den klassas 

som användbar.  

Designaspekt: Designaspekt är ett begrepp med en vid tolkning och i denna 

uppsats avser den element i designen som kan manifesteras på olika sätt beroende 

på artefaktens utgångsläge. Aspekter i design är en mer fri form som och kan 

innefatta väldigt små delar av en helhet i jämförelse mot designriktlinjer som är 

konkreta råd (Savoy & Salvendy 2016). 

Digitala vårdtjänster: Socialstyrelsen (2019) definierar digitala vårdtjänster som 

hälso- och sjukvård som sker på distans och där vårdpersonal och patient är 

åtskilda i tid och rum.  

Digital teknik: avser i denna studie artefakter med digitala funktioner, 

exempelvis smarttelefoner, surfplattor och datorer. 

Feedback: Inom design innebär feedback den information en användare får som 

kommunicerar en handlings resultat (Norman, 2013). 

Förtroende: Denna studie lutar sig mot Lee och Coughlins (2015) definition av 

förtroende vars utgångspunkt specifikt handlar om förtroende för digital teknik. 

De förklarar termen som i vilken grad teknikens funktioner och design stöttar 

användaren från att känna sig orolig, osäker och rädd (Lee & Coughlin, 2015). 
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Hamburgermeny: En typ av utfällbar meny (så kallad drop-down) som ofta 

återfinns på mindre enheter såsom telefoner och surfplattor då den tar liten plats i 

anspråk. Namnet kommer från menyns utseende som ofta består av tre 

horisontella streck och kan liknas vid en stiliserad hamburgare (Adobe XD Ideas, 

2021) 

Äldre (eng. elderly): Enligt WHO definieras ålderdomen börja vid 60 - 65 år 

(2002). Det är också sammanfallande med generell pensionsålder i Sverige (SCB, 

2022). Denna uppsats har därför lutat sig mot dessa två stödjepunkter och vidare i 

text avses personer som är 65 år eller äldre med begreppet.  

 

2.5 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är uppdelad i åtta delar med tillkommande bilagor. Kapitel ett 

presenterar ämnet med en introduktion. Kapitel två presenterar studiens 

problemformulering med underkategorierna syfte, frågeställning, avgränsningar 

och definitioner. Kapitel tre har fått namnet bakgrund och avser ge en fördjupning 

till just 1177 vårdguiden innan kapitel fyra, litteraturgenomgången, tar vid och 

presenterar aktuell forskning på området. Litteraturgenomgången är uppdelad i 

sex delar: äldres förutsättningar, modeller för teknikacceptans, design för äldre, 

befintliga designriktlinjer, design för ökat förtroende och slutligen design av 

vårdtjänster. I kapitel fem redogörs för studiens metoder, både val av metod, 

beskrivning av metoderna samt dess genomförande. Metod-kapitlet avslutas med 

en diskussion kring etiska överväganden. Kapitel sex presenterar studiens resultat 

tillsammans med en analys av materialet. Resultatet är indelat i tre delar: design 

av första prototypen, resultat av extern kritik och slutgiltigt designförslag och 

uppdelad utifrån de designaspekter som studien resulterat i. Kapitel sju innefattar 

studiens diskussion gällande både metod och resultat och ger förslag till vidare 

forskning. Avslutningsvis presenterar kapitel åttastudiens slutsats. I slutet av 

uppsatsen återfinns källförteckning och bilagor.  
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3. BAKGRUND 
Innan denna studie presenterar litteraturgenomgången med den forskning som 

legat till grund för studien bedöms det finns ett behov att presentera tjänsten 1177 

vårdguiden mer ingående för en djupare förståelse till ämnet. Informationen som 

legat till grund för detta stycke är således inte forskning och har därför fått ett eget 

avsnitt.  

1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information, rådgivning och tjänster 

inom hälsa- och sjukvård. Tjänstens mål är att främja hälsa, stärka patientens 

ställning och förenkla kontakt med vården (1177 Vårdguiden, 2022). Tjänsterna 

erbjuds via telefon, webbplats och en applikation. 1177 drivs av Inera AB som ägs 

av Sveriges regioner, kommuner och organisationen Sveriges kommuner och 

landsting företag (Inera, 2022a). 1177 är en del av Ineras uppdrag att skapa 

förutsättningar för att digitalisera välfärden genom en gemensam digital 

infrastruktur och arbeta för invånarnas bästa (Inera, 2022a). Detta arbete är ett led 

i vision E-hälsa som bland annat berör 1177 vårdguiden (Näringsdepartementet & 

Sveriges kommuner och Landsting, 2020). Genom det nationella telefonnumret 

1177 kan användare få rådgivning dygnet runt. På webbplatsen finns information 

om hur vården fungerar i Sverige, råd och inspiration till hälsa och tusentals 

medicinska artiklar (1177 Vårdguiden, 2022). Från webbplatsen kan också 

användare ta del av 1177s E-tjänster efter att ha loggat in med e-legitimation. E-

tjänsterna innefattar personlig vårdinformation där användare kan se sin journal, 

förnya recept, om- eller avboka tider och söka kontakt med vården. Via 

applikationen når du samma e-tjänster som på webben men också länk till 

telefonnumret, deras webbplats och en funktion att spara genvägar (”favoriter”) 

till sidor på deras webbplats eller E-tjänster (1177 Vårdguiden, 2022). 

Säkerhet, tystnadsplikt och sekretess är frågor som 1177 beskriver som viktiga 

och även att vårdtagare känner förtroende när de kontaktar vården. Arbetet runt 

sekretess är omfattande och för exempelvis funktionen journalen kan användare 

se en logg för alla som visat deras journal och välja funktioner såsom att inte visa 

journalen på nätet, försegla och spärra journalen. Att försegla journalen innebär 

att viss information från en mottagning eller avdelning tas bort från nätet och 
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slutar vara synlig för användaren själv. Att spärra delar ur journalen innebär att 

enbart den enhet eller mottagning som informationen skrivits av får tillgång till 

denna (1177 Vårdguiden, 2022).  

Enligt statistik från Inera (2022b) var antalet invånarkonton i Sverige 9,5 miljoner 

(9 501 508) i april 2022 och antalet unika inloggningar i tjänsten var som medeltal 

3 miljoner (3 0038 721) per månad under 2021. Antalet totala inloggningar per 

månad under 2021 var som medeltal ca 14 miljoner (13 976 788).  

Det vanligaste inloggningssättet var mobilt Bank-ID som stod för 92,3% av 

inloggningarna och det vanligaste ärendet från patient till vårdpersonal var 

förnyelse av recept följt av övrigt (vars kategori innefattade exempelvis kontakta 

oss, intresseanmälan till blodgivning eller meddelande till vårdpersonal) som 

tredje vanligaste ärende kom av- och omboka tid (Inera 2022b).  

Enligt uppföljning av vision E-hälsa är journalen en viktig funktion som många 

användare uppskattar (E-hälsomyndigheten, 2021) men olika regioner och 

mottagningar erbjuder också olika typer av tjänster genom 1177, exempelvis 

erbjuder Stockholms län 770 tjänster och Gävlebors län ger 60 e-tjänster genom 

appen och webbplatsen (Inera, 2022b) för att illustrera en jämförelse. 

4. LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta kapitel presenteras forskning som legat till grund för studien indelat på sex 

områden: äldres förutsättningar, modeller för teknikacceptans, design för äldre, 

befintliga designriktlinjer, design för ökat förtroende och design av vårdtjänster. 

Enligt Holgersson och Söderström (2019) krävs kunskap om äldres uppfattning 

om digitaliseringen i allmänhet för att förstå deras utanförskap och som designer 

behöver man förstå användarens behov, vilja och värderingar för att uppnå 

användarvänlig design (Nelson & Stolterman, 2012). Därför inleds 

litteraturgenomgången med just Äldres förutsättningar.  
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4.1 Äldres förutsättningar 

Äldre är intresserade av att använda digital teknik och Nymberg et. al. (2019) 

beskriver dem som nyfikna och intresserade av att bli en del av det digitala 

samhället. Djoub (2013) menar att det finns en koppling till att äldre är väldigt 

medvetna om sina egna behov och för att uppnå dessa är de intresserade av att lära 

sig använda digital teknik. Flertalet forskare menar att äldre tenderar använda 

digital teknik väldigt målmedvetet och behöver se tydliga fördelar till deras 

livssituation med konkreta resultat (Djoub, 2013; Lee et al. 2011; Knowles & 

Hanson, 2018). Majoriteten av de äldre som redan använder digital teknik 

beskriver den som nödvändig och att de motiveras av att den underlättar deras liv 

(Aula, 2004). Vanliga digitala tjänster som äldre nyttjar är att kommunicera med 

släkt och vänner, betala räkningar och utveckla sina fritidsintressen (Boulton-

Lewis et al., 2007; Naumanen & Tukiainen, 2008). Enligt Nymberg et al. (2019) 

ser äldre tydliga fördelar med att använda digitala vårdtjänster men känner bland 

annat en osäkerhet och rädsla att inte kunna hantera dessa samt en misstro till IT-

system inom hälso- och sjukvård. 

4.1.1 Fysiska och kognitiva begränsningar 

Nurgalieva, et al. (2019) delar in äldres fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar i fyra kategorier som kan påverka äldres interaktion med 

digital teknik (se figur 1): 

1. Perceptionella förmågor där exempelvis nedsatt syn och hörsel ingår. 

2. Kognitiva förmågor såsom nedsatt minne, nedsatt förmåga att 

koncentrera sig och förlängd reaktionsförmåga.  

3. Psykomotoriska förmågor såsom långsamma och oprecisa rörelser 

(klumpighet) och minskad förmåga till hand-öga-koordination. 

4. Motoriska förmågor där minskad muskelstyrka ger de äldre sämre 

fingerfärdighet och mekanik 

Nurgalieva et. al (2019) menar att dessa funktionsnedsättningar gör det svårt för 

äldre att interagera med digital teknik och nämner exempel såsom feedback i form 

av ljud kan missas och att äldre inte hinner läsa snabba meddelanden som sedan 

försvinner. Förutom åldersrelaterade funktionsnedsättningar ökar även sjukdomar 
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hos äldre (Nurgalieva et. al, 2019). Ahmad och Mozelius (2019) påpekar också att 

desto äldre människor blir desto mer tenderar de att vara beroende av hälso- och 

sjukvård då de ofta lever ensam utan någon familj eller släkt som kan hjälpa dem. 

4.1.2 Andra begränsningar 

Äldre användare har begränsad erfarenhet, kunskap och självförtroende i kontakt 

med digital teknik och på grund av detta är äldre mindre benägna att be om hjälp 

när problem uppstår (Kopeć et al., 2017; Holgersson & Söderström, 2019). 

Holgersson och Söderström (2019) menar också att äldre förutsätter att digital 

teknik är svår att använda innan de har försökt. Att testa sig fram som metod för 

att lära sig, så kallad trial and error, är också något som avtar med stigande ålder 

(Leung et al., 2012).  

Avsaknaden av självförtroende bland äldre användare av digital teknik är också 

något Kopeć, Nielek, och Wierzbicki (2018) nämner och de menar att man kan 

motverka detta genom socialt stöd från yngre generationer och en känsla av att 

vara del av något större. 

Barriärer för äldre att använda digital teknik utpekas vara brist på intresse, negativ 

inställning och attityd mot digitala tjänster, rädsla för att göra fel vid användning, 

Figur 1: Funktionsnedsättningar som påverkar äldre uppdelade utifrån kategori. Källa: Nurgalieva, et. al., 2019 
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lågt förtroende för IT-system och dataintegritet och en känsla av att vara för 

gammal (Nymberg et al., 2019; Holgersson & Söderström, 2019). Knowles & 

Hanson (2018) menar däremot att äldres motstånd till användande alltid kommer 

tillbaka till grundfrågan om hur användbar den digitala tekniken är och om den 

äldre användaren kan se tydliga fördelar med användning kan de övervinna 

barriärer såsom brist på tillit och förtroende. 

Detta resonemang liknar den välkända Technology Adoption Model (vidare i text 

enbart beskriven som TAM) som etablerades 1989 och förklarar hur 

teknikacceptans uppstår (Davis, 1989). Enligt modellen kommer användare som 

upplever tekniken som enkel att använda och användbar också använda tekniken. 

I nästa stycke kommer vi därför se närmare på olika modeller över 

teknikacceptans.  

4.2 Modeller för teknikacceptans 

När vi introduceras för ny teknik påverkar en rad faktorer vår attityd, intention till 

användning och faktiskt användning (Lee et al. 2011). TAM-modellen bygger på 

två faktorer: hur enkel användaren upplever en artefakt och hur användbar den är. 

Om dessa två sammanfaller är sannolikheten högre att användaren kommer bli en 

användare av tekniken (Davis, 1989) 

4.2.1 UTAUT: Unified Theory of Acceptance, and Use of Technology 

TAM har kommit att bli ett ramverk som legat till grund för fortsatt forskning och 

utifrån modellen är en rad olika teorier sprungna. Davis själv har tillsammans med 

forskare såsom Venkatesh, Morris och Davis (2003) utvecklat modellen Unified 

Theory of Acceptance, and Use of Technology (vidare i text enbart beskriven som 

UTAUT). Modellen syftar likt TAM till att ge en förklaring över användarens 

acceptans och användning av digital teknik men består av fyra faktorer och fyra 

variabler. Dessa illustreras i figur 2 och består av faktorerna förväntat resultat 

(eng. Performance Expectancy), förväntad ansträngning (eng. Effort Expectancy), 

socialt inflytande (eng. Social Influence) och underlättande förhållanden (eng. 

Facilitating Conditions). Dessa i sin tur påverkas av användarens kön, ålder, 

tidigare erfarenhet och vilja till användande. 
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Förväntat resultat beskrivs som den starkaste faktorn för användaren och syftar 

till i vilken grad användaren förväntar sig att artefakten kommer att gynna dem 

och ge dem fördelar genom användning. Denna faktor menar Venkatesh, Morris, 

Davis och Davis G (2003) påverkas utifrån användarens kön och ålder. 

Förväntad ansträngning innebär användarens uppskattning av hur komplicerad 

artefakten är att använda och den modereras i sin tur av användarens kön, ålder 

och digitala erfarenhet. 

Socialt inflytande beskriver Venkatesh, Morris, Davis och Davis G (2003) som 

användarens upplevda sociala press att använda tekniken. Exempelvis 

påtryckningar eller förväntningar. Denna faktor menar man i modellen påverkas 

av kön, ålder och vilja till användande.  

Underlättande förhållanden syftar till hur användaren upplever en stöttande 

organisatorisk infrastruktur och de variabler som påverkar är ålder och erfarenhet.  

En tydlig variabel som påverkar alla fyra faktorer är ålder. Modellen är 

ursprungligen framtagen för anställdas teknikacceptans inom företag och kom 

Figur 2: Illustration över UTAUT-modellen av Venkatesh, Morris, Davis och Davis G, 2003. Källa: författarens egna bildmaterial 
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sedan att utvecklas till UTAUT2 som även innefattar privata användare av digital 

teknik.  

4.2.2 UTAUT2 

Den ursprungliga UTAUT-modellen kom precis som TAM att bli en 

utgångspunkt för många forskare som utvärderade modellen och lade till 

förbättringar. Ur dessa kom modellen UTAUT2 att växa fram (Venkatesh, Thong 

& Xu, 2012). Se figur 3. Den bygger till stor del på samma faktorer som sin 

föregångare men adderar ytterligare tre: det upplevda nöjet (eng. hedonic 

motivation), prisvärdhet (eng. Price value) och vana (eng. habit) (Venkatesh, 

Thong & Xu, 2012). Det upplevda nöjet beskrivs som glädjen eller 

underhållningen av att använda en digital artefakt och den påverkas i sin tur av 

ålder, kön och tidigare erfarenhet.  

Prisvärdhet avser priset att införskaffa tekniken för en konsument och faktorn 

anses som positiv i de fall konsumenten upplever att värdet vid användning är 

större än priset för artefakten. Faktorn påverkas av användarens kön och ålder. 

Figur 3: Illustration över UTAUT2-modellen av Venkatesh, Thong & Xu, 2012. Källa: Författarens egna bildmaterial 
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Vana innebär ett automatiserat beteende hos en användare som besitter kunskap 

från likvärdiga artefakter de använt. I UTAUT-modellen beskrevs Tidigare 

erfarenhet som en variabel och har nu flyttats upp till faktorerna och med 

skillnaden att vana syftar till att beskriva en mer generell kunskap att använda 

teknik än erfarenhet symboliserar (Venkatesh, Thong & Xu, 2012). 

Både UTAUT och UTAUT2 har kritiserats för att ha åsidosatt möjliga variationer 

av teknikacceptans över tid och inte tagit hänsyn till att användare upplever digital 

teknik olika mellan första gången de använder en artefakt och efter en tids 

användande (Peek et al., 2014). Modellerna visar också på hur stor påverkan 

variabeln ålder har för användarbeteende och i båda modellerna är ålder den enda 

variabel som påverkar alla faktorer. (Venkatesh, Thong & Xu, 2012).  

4.2.3 Modeller för teknikacceptans för äldre 

I en studie av Macedo (2017) analyserades UTAUT2-modellens faktorer på en 

stor grupp äldre. Hennes slutsats var att modellen var relevant för målgruppen och 

resultatet visade att Förväntat resultat var den mest betydande faktorn för dess 

användning följt av förväntad ansträngning och socialt inflytande. En faktor som 

anses viktig är också Det upplevda nöjet och Macedo (2017) menar att äldre ofta 

nyttjar digital teknik för att utöva sina intressen och där spelar faktorer som hur 

lustfylld, underhållande eller utbildande användningen är. 

2015 utvärderade Lee och Coughlin befintliga studier kring teknikacceptans och 

byggde bland annat vidare på TAM-modellen och Venkatesh tidigare forskning. 

Resultatet blev tio faktorer som forskarna själva beskriver som ett holistiskt 

ramverk för att förstå den äldre användaren av digital teknik (Lee & Coughlin, 

2015). De tio faktorerna var: 

Värde (eng. Value): Huruvida tekniken upplevs som användbar och fördelaktig.  

Användbarhet (eng. Usability): Till vilken grad teknikens gränssnitt är lätt att 

lära sig, använda och interagera med. 

Prisvärdhet (eng. Affordability): Användarens uppfattning om av teknikens pris i 

förhållande till värdet vid användning. 
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Tillgänglighet (eng. Accessibility): Användarens medvetenhet och kunskap om en 

teknologis existens och tillgänglighet på marknaden. 

Tekniskt stöd (eng. Technical support): Huruvida användaren har tillgång till 

tillgängligt och professionellt stöd vid köp, inlärning, användning och vidare 

innehav 

Socialt stöd (eng. social support): stöd och hjälp från familj, vänner eller annan 

gemenskap vid användning av teknik.  

Sinnesstämning (eng. Emotion): Användarens upplevelse av teknikens potential 

att ge emotionella fördelar såsom underhållning, njutning och inre frid. 

Självständighet (eng. Independence): Användarens upplevelse av att vara 

självständig och huruvida tekniken leder till stigmatisering runt ett problem. 

Erfarenhet (eng. Experience): I vilken grad en tekniks egenskaper och funktioner 

liknar användarens tidigare erfarenheter av teknik. 

Förtroende (eng. Confidence): I vilken grad en tekniks funktioner och design 

stöttar användaren från att känna sig orolig, osäker eller rädd. 

Lee och Coughlin (2015) menar att de tio faktorerna ska fungera som en 

målsättning vid design och utveckling av digitala artefakter. Forskarna framhåller 

att ramverket är universellt och därmed tillämpbart på flera ämnesområden och 

genom att nyttja ramverket kan designers utveckla digitala artefakter som är mer 

attraktiva, användbara och meningsfulla för äldre (Lee & Coughlin 2015).  

4.3 Design för äldre 

Lee och Coughlins modell är ett brett ramverk som innefattar många faktorer som 

delvis ligger utanför en designers påverkan och i detta avsnitt kommer därför 

fokus enbart ligga på design för äldre. Bra design har visat sig vara viktig för 

grupper som just börjat lära dig använda digital teknik (Mylonopoulou, 

Weilenmann, Torgersson, & Jungselius. 2020) och Tsai et al. (2017) menar att 
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äldre som upplever ett digitalt gränssnitt som enkelt att använda får ökad 

motivation till att göra det fler gånger.  

4.3.1 Viktiga områden vid design av gränssnitt 

Tsai et al. (2017) menar att det finns en stark koppling mellan gränssnittets 

design, upplevd enkelhet vid användning och den totala upplevda användbarheten. 

Tsais et al. (2017) studie på äldre användare utgick från tre kategorier och kunde 

verifiera sambandet mellan dessa och upplevd användbarhet och fortsatt intention 

att använda artefakten. De tre kategorierna var:  

Systemets stöttning innebar till vilken grad artefakten stöttade den äldre 

användaren och hjälpte den nå sina mål och minska den äldres oro eller misstag 

genom exempelvis att vara flexibel, ge möjlighet till att ångra och använda ett 

lämpligt språk. Tsai et al (2017) förespråkar att hjälp hela tiden behöver finnas 

tillgängligt i form av ett hjälp-avsnitt med instruktioner. 

Gränssnittets design innebar layout, färger, ikoner, knappar och storleksgrad på 

typsnitt och studien utgick från att leverera dessa utifrån konsekvent design med 

fokus på feedback, överskådlighet (eng. visibility) och kontroll. 

Navigationen utgick från enkel tillgänglighet och minimalistisk design med 

genomtänkta signalord och ett ”minne” som skulle stödja användaren om var den 

befann sig i informationshierkin. 

I en studie från 2018 har Salman, Wan Ahmad och Sulaiman undersökt 

problemområden i gränssnittsdesign för äldre användare Forskarna fann att de två 

mest frekventa problemen var för hög minnesbelastning på användarna och för 

abstrakta funktioner som användarna inte kunde förstå eller relatera till (Salman, 

Wan Ahmad & Sulaiman, 2018). Enligt studien har det familjära en viktig 

funktion, både i design och språkbruk. Några av råden lyder: 

• Tillämpa design som drar fördel av äldres erfarenheter i det dagliga livet, 

särskilt när det gäller att använda datorer och smarta telefoner.  

• Undvika oklara språktermer. Använd bekant vokabulär för äldre för att 

tydligt ange olika elements funktioner. 
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• Undvik att använda icke-familjär eller drastiskt ny design, ändra hellre 

designen gradvis.  

Totalt ger forskarna 27 råd fördelat på fyra kategorier och samtliga återfinns i 

Bilaga 1. Kategorierna är utseende, språk, dialog och information och råden i 

korthet beskrivs nedan utifrån dessa fyra kategorier: 

Utseende: Avser råd gällande att presentera element i nog stor storlek och klara 

färger med hög kontrast och göra knappar och länkar tydligt urskiljbara från övrig 

information. Råden gäller även att nyttja familjär design och ikoner och vikten av 

att designen är konsekvent.  

Språk: Råden gäller att använda ett enkelt men precist språk genomgående i hela 

designen och att undvika svåra tekniska termer. Ikoner nyttjas med fördel till text. 

Dialog: Avser råd gällande interaktion mellan system och användaren och hur 

särskilda gester kan vara svåra för äldre att genomföra såsom ”drag & drop” och 

”hold & tap”. Råden avser även vikten av feedback som beskrivs ska ges direkt, 

vid varje val med en beskrivning av konsekvensen och gärna kombinerat både 

visuell och auditiv bekräftelse.  

Information: Denna kategori sammanfattar hur informationshierki behöver vara 

tydlig med den viktigaste informationen överst, nyttja grupperingar för mindre 

viktig information och undvik helt oväsentlig information. Forskarna menar även 

att man bör erbjuda instruktioner för användaren, gärna stegvis indelad och nyttja 

visuella ledtrådar exempelvis att pilen omformas till en gest när detta är 

nödvändigt. studien (Salman, Wan Ahmad & Sulaiman, 2018) 

4.3.2 Designa utifrån behov 

Många forskare har kritiserat begreppet äldre och menar att man inte kan designa 

för en så heterogen grupp. Salman, Wan Ahmad och Sulaimans forskning utgår 

huvudsakligen utifrån de äldres funktionsnedsättningar (2018). Alexandrakis, 

Chorianopoulos & Tselios (2020) framhåller motsatt vikten av att inte bara 

designa för de äldres funktionsnedsättningar utan också ta i beaktande den sociala 

och kulturella kontexten.  
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Ytterligare forskare som ansluter sig till skaran och menar att design för äldre inte 

bara kan utgå från deras funktionsnedsättningar är Mylonopoulou, Weilenmann, 

Torgersson och Jungselius (2020). De menar att en designer behöver förstå 

målgruppens behov, önskningar, värderingar och här spelar empati en stor roll i 

design för äldre. Forskarna ger exemplet att vi idag vet att äldre reagerar 

långsammare men menar att man som designer behöver fundera över detta ur ett 

empatiskt perspektiv och ställa sig frågor såsom: Hur känns det för användaren att 

vara långsam? Upplevs det som ett problem? Hur förändras upplevelsen om det är 

bråttom? (Mylonopoulou, Weilenmann, Torgersson & Jungselius. 2020).  

4.3.3 Stigmatisering 

Stigmatisering är också ett återkommande ämne inom design för äldre. I Lee och 

Coughlins (2015) modell är självständighet en grundpelare och de menar att äldre 

vill känna sig självständiga till så hög ålder som möjligt och att digital teknik 

utformad så de äldre känner sig beroende, svaga och i behov av hjälp leder till 

stigmatisering. Vidare menar Lees et al. (2014) att stigmatiseringen leder till 

minskat användande. Samma resonemang för Chen (2020) som menar att det är 

viktigt att designa så att äldre känner ett bemyndigande vid användning, en känsla 

av kontroll och får ökat självförtroende. I Chens studie (2020) undersöktes 

teknikacceptans hos äldre inom assisterande teknologi inom vården. Resultat 

visade att teknik idag ofta haft de äldres problem eller funktionsnedsättningar som 

utgångspunkt vid utformning och alltför sällan de äldres känsla av självständighet, 

sociala relationer och positiva emotionella upplevelser. Chen föreslår därför ett 

skifte där designers bör designa utifrån nämnda kriterier och i stället för att enbart 

fokusera på att designa ett hjälpmedel göra dess artefakter så pass tilldragande att 

de även tillfredsställer de äldres psykologiska behov. Några exempel han ger är 

funktioner som framkallar glädje, är underhållande eller utbildande. Detta menar 

han leder till minskad stigmatisering (Chen, 2020).  

4.4 Befintliga designriktlinjer  

Salman, Wan Ahmad och Sulaiman (2018) studie som utvärderade 

användarvänligheten för äldre i befintliga applikationer visade även på ett annat 

samband. Experter fick utvärdera gränssnitten och resultatet visade att dessa 
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kunde förutspå 80% av problemen som de äldre upplevde och senare bekräftade 

under studien. Därmed kommer detta stycke handla om vilka designriktlinjer som 

redan finns på området. 

4.4.1 Designriktlinjer för äldre användare 

I en omfattande studie av Nurgalieva et al. (2019) utvärderades 434 

designriktlinjer för äldre. Riktlinjerna utvärderades utifrån flertalet aspekter, 

sammanställdes och kategoriserades. I sammanställningen presenteras ingående 

design av gränssnitt med specifika detaljer (Nurgialeva et al., 2019), exempelvis: 

• Använd versala bokstäver för att betona viktig information.  

• Använd igenkänning för ikoner och typsnitt med god läsbarhet, förslagsvis 

sanserif i storlek minst 16pt i något av typsnitten Arial, Helvetica, Verdana 

eller Tahoma. 

• Vid design för användare med nedsatt syn och kognitiv förmåga bör text 

kombineras med bilder, ikoner och symboler. 

• Använd olika färger för att kategorisera innehåll 

• För bästa läsbarhet: undvik svart text på vit bakgrund, undvik 

bakgrundsbilder, undvik mörk bakgrundsfärg. 

Fördjupning av de mest väsentliga riktlinjer inom respektive kategori återfinns i 

figur 4 (på engelska). Nedan presenteras en översatt sammanfattning av de 

övergripande kategorierna: 

Beteende-riktlinjer (eng. behaviors) innefattande användarens 

interaktionsmönster, navigation och informations inmatning. Exempel: Visa alltid 

användaren var den befinner sig i strukturen med ”jag-är-här-markörer”.  

Skärm-riktlinjer (eng. displays) avser hur informationen visualiseras på en 

skärm såsom visuella ledtrådar, informationens komposition och gränssnittets 

design. Exempel: Gränssnittet bör designas enklast möjligt med grupperingar av 

likartade element och enbart visa den aktuella informationen för respektive 

kontext.  
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Kontextuella riktlinjer (eng. contexs) refererar till miljön där användandet sker 

som behöver tas hänsyn till exempelvis i komplexitet. Exempel: Erbjud att 

uppgifter kan genomföras i etapper för att minska den kognitiva belastningen. 

Effekt-riktlinjer (eng. effects) avser den feedback som systemet ger vid 

interaktion såsom felmeddelanden. Exempel: Lämna en bekräftelse på varje 

genomförd handling. Nyttja positiv feedback för ökat engagemang. 

Form-riktlinjer (eng. forms) innefattar metaforer och mentala modeller som 

digitala artefakter kan bygga på för att ge enklare förståelse för system eller 

funktioner. Exempel: Anspela på familjära funktioner från manipulation av ex. 

fysiska foton. Detta minskar användaren behov av ny kunskap och ökar dess 
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minnesbild då de redan besitter kunskap i hur fysiska foton kan nyttjas i 

verkligheten. 

Nurgalieva et al. (2019) observerade i sin studie att flertalet designriktlinjer för 

äldre utgår från olika definition av vad just äldre är, vilket leder till en osäkerhet 

kring hur pass adekvat riktlinjerna är. 

Figur 4: Designriktlinjer för äldre. Källa: Nurgalieva et al. 2019, s.11. 
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Lindberg och De Troyer presenterade 2021 en utvärdering av befintliga 

designriktlinjer för äldre. I studien sammanställdes 594 råd och dessa 

utvärderades med hjälp av experter utifrån dess relevans och hur viktiga de ansågs 

vara. Resultatet blev en lista på 44 råd som ansågs extra viktiga, dessa återfinns i 

sin helhet i Bilaga 2. Några av de råd som experterna ansåg vara mest viktiga var:   

• Huvudfunktioner ska gå att nå direkt och vara lättillgängliga. 

• Placera navigationen konsekvent på samma plats genom strukturen. 

• Ge sidtitlar tydliga och beskrivande namn. 

• Erbjud alltid en tillbaka-knapp eller exit. 

Forskarna var förvånade över att säkerhet saknades bland råden och menade att 

äldre ofta har problem med minnet och exempelvis lösenord och att logga in var 

bekräftade problem bland äldre (Lindberg & De Troyer, 2021). De menade också 

att det fanns utrymme för nya riktlinjer, både utifrån fler infallsvinklar men också 

utifrån dess relevans idag och den takt tekniken utvecklas i.  

Lindberg och De Troyer (2021) hänvisade behovet av fler riktlinjer utifrån nya 

infallsvinklar till sin tidigare forskning. I en tidigare studie av forskarduon från 

2020 genomförde forskarna en litteraturstudie där de klassificerade befintliga 

designriktlinjer för äldre utifrån tidigare nämnda Lee och Coughlins tio faktorer 

för teknikacceptans (se sid 24-25 för beskrivning). Studiens resultat visar på en 

överrepresentation bland riktlinjer inom området användbarhet (eng. usability) 

och att flera av faktorerna saknas helt. För faktorn socialt stöd (eng. social 

support) fann forskarna tre artiklar, för faktorn sinnesstämning (eng. emotion) en 

artikel och slutligen för faktorn självständighet (eng. idenpendence) en artikel. 

För övriga sex faktorer saknades riktlinjer helt. I studien utvärderade Lindberg 

och De Troyer (2020) också huruvida en designer kan påverka dessa faktorer och 

kom fram till att prisvärdhet (eng. affordability) och tillgänglighet (eng. 

accessibility) inte är faktorer som design av gränssnitt kan påverka. Utifrån 

resultatet efterlyser forskarna ett större fokus på övriga faktorer för framtida 

designriktlinjer för äldre och menar att det inom dessa områden finns stor 

potential till att bidra till de äldres användning av digital teknik. De områden som 

helt saknade riktlinjer och ansågs relevanta för design av gränssnitt var tekniskt 
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stöd (eng. Tiechnical support), erfarenhet (eng. Experience), värde (eng. Value) 

och förtroende (eng. Confidence). 

4.5 Design för ökat förtroende 

Enligt Melenhorst, Rogers och Bouwhuis (2006) finns en koppling mellan 

teknikacceptans och tillit. De menar att teknikacceptansen är nyckeln för att 

användare ska lära sig att lita på tekniken och att i det initiala skedet måste 

användaren genom acceptans börja sin interaktion med den digitala tekniken för 

att sedan kunna bygga en relation.  

Barbosa, Sun, Antin, och Parigi (2020) undersökte aspekter för tillit vid bokning 

av boende via Airbnb. Deras slutsats var att recensioner spelade en viktig roll men 

också att man kunde se undergrupperingar i resultatet. För att kunna designa för 

dessa olika behov i grupperingarna menade de att en viktig aspekt kring detta är 

att se till målgruppens specifika förutsättningar och rädslor för att sedan bemöta 

dessa i designen. 

I en annan studie avseende digitala samhällstjänster kunde forskarna Corbett och 

Le Dantec. (2021) konstatera några viktiga områden vid design för tillit, ett urval 

av dessa var:  

• Inkludera tidigare historik: visa på kunskap kring användarens tidigare 

kontakt med organisationen enligt principen att tillit kommer utifrån 

tidigare erfarenheter. 

• Bibehåll och vårda relationen: interagera med användarna och låt gärna 

konversationen fortlöpa en tid även efter att det aktuella ärendet avslutats 

med hänvisning till att förtroende byggs upp med tiden. Tillit konstrueras i 

sociala relationer. (Corbett & Le Dantec. 2021). 

Flertalet studier inom kommersiella områden har kunnat konstarea ett samband 

mellan enkel användning av teknik (eng. ease of use) och förtroende. I en studie 

av Cyr (2008) visade resultatet att det visuella intrycket och hur enkel en 

webbplats var att navigera hade signifikant påverkan på användarens förtroende. 



 34 (119) 
 

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

Cyr (2008) påpekar att tillfredställande resultat vid användning är viktigt för 

förtroende och vidare har förtroende en stark koppling till lojalitet och 

användarens intention till fortsatt användning. Ett liknande resultat uppgav Zhang 

et al. (2009) vid en studie av Amazon.com mobilversion av webbplatsen. Studien 

visade på att informationshierki med navigering och webbplatsens visuella attribut 

påverkade användarnas förtroende. I båda studierna av Cyr (2008) och Zhang et 

al. (2009) hade den enkla användning och specifikt navigationen den största 

effekten på användarnas förtroende.  

I en senare studie utvärderar forskarna Pengnate och Sarathy (2017) huruvida man 

kan plocka ut specifika faktorer såsom färg, layout, navigation och bilder och 

koppla dessa till användarnas förtroende. Deras hypotes i studien bygger på att 

användarna huvudsakligen kommer bygga sitt förtroende utifrån dess 

övergripande intryck av en digital tjänst eller webbplats. Resultatet av studien 

bekräftar också hypotesen och forskarna menar att det visuella intrycket av en 

webbplats kommer före användning (och uppfattning om hur enkel denna är att 

använda) och därmed är denna viktigast. Inom begreppet visuellt intryck innefattar 

studien hur sofistikerad designen är utifrån antal bilder, hur bilder presenteras, 

färgval och hur färger harmoniserar med varandra (Pengnate & Sarathy, 2017). 

Med hänvisning till ovanstående resonemang kommer nästa stycke handla om 

färger för förtroende.  

4.5.1 Förtroende och färg 

Enligt Bonnardel, Piolat och Le Bigot (2011) finns ett samband mellan känslor 

och färger. De menar att det inte finns någon exakt vetenskap som förklarar hur 

detta går till men däremot forskning som visar på sambandet mellan användares 

känslor, uppmärksamhet, beslut och upplevda användbarhet kopplat till färg.  

Flertalet studier pekar på sambandet mellan blå färg och säkerhet, förtroende och 

välstånd (Lichtle, 2007) och den blåa färgen pekas också ut att leda till fler 

köpbeslut inom E-handel (Becker, 2002) och avslappnade användare (Bonnardel, 

Piolat & Le Bigot, 2011) 
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Oyibo och Vassileva (2020) menar dock att det inte är specifikt blå färg utan 

snarare kalla färgtoner som står för den positiva känslan som leder till förtroende. 

Kritik har också riktats mot att blå färg ansetts som den rådande färgen för tillit 

och forskarna Szabo, Bodrogi och Schanda (2010) som menar att effekten inte är 

lika påtaglig idag som tidigare. Ett likartat resonemang för Gijsenij et al. (2021) 

som undersökt eftertraktade färger över flera år och kunde konstatera att 

färgpreferenser varierar kraftigt med tiden. I deras studie kunde en stark övergång 

i preferenser utläsas och exempelvis föredrog användarna 2015 gul-röda och grön-

blåa toner och efter 2017 har en stark dominans för blåa toner. (Gijsenij et al., 

2021). Gällande användarnas preferenser kom även Kuo, Chang och Lai (2022) 

fram till att olika nyanser av blå var användarnas favoriter i ett webbgränssnitt.  

Begreppet färg innefattar tre olika parametrar: nyans, ljusstyrka och mättnad 

(Lichtle, 2007). Nyans innebär vilken grundfärg det handlar om exempelvis röd 

eller blå. Ljusstyrka om färgen är ljus eller mörk såsom vit eller svart och 

slutligen kan mättnad beskrivas som färgens intensitet där en låg mättnad är en så 

kallad pastellfärg och hög mättnad en stark färg.  

Enligt Oyibo och Vassileva (2020) finns det inte bara samband mellan kalla 

färgtoner utan också hur ljus och låg mättnad färgen har. Inom marknadsföring 

har man också kunnat se samband mellan ljusa färgtoner och hur mottagare 

upplever ett lågt risktagande (Kuo, Chang & Lai, 2022) och enligt Theben, 

Gerards och Folkvord (2020) gör ljusa färger användare lugna och glada medan 

exempelvis rött och gult ökar läsbarheten och står för korta tydliga budskap.  

Lichte (2007) menar också att färgharmoni påverkar upplevelsen och Schloss och 

Palmer studie (2011) pekar mot att detta främst uppnås med färger som går ton i 

ton och inte genom komplementfärger. Schloss och Palmer (2011) menar också 

att olika färger upplevs varmare eller kallare beroende på vilken färg den 

angränsar mot och exempelvis en grå ton på en blå bakgrund kommer upplevas 

mer gul på grund av att gul är komplementfärg till blått och en mörkare färg 

kommer upplevas extra mörk mot en vit bakgrund än en ljusgrå exempelvis.  
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4.5.2 Förtroende inom digitala vårdtjänster 

Baldauf, Fröehlich och Endl (2020) undersöker faktorer som påverkar tilliten i 

sjukvårds-applikationer som använder AI. Resultatet av studien visade att 

certifikat från sjukhuset som ansvarade för informationen kom högst upp på listan 

följt av anonymiserad dataöverföring som garanterade användarna deras 

dataintegritet. Forskarna presenterar även tillägg som deltagarna i studien gjort 

som de ansåg relevanta för ökat förtroende, dessa var:  

• Datasäkerhet: det fanns en stor oro för spridning av användarens hälsodata 

och de önskade både kryptering och autentisering. 

• Rekommendationer från deras lokala läkare eller sjukhus. 

• Rekommendationer från experter. 

• Andra användares recensioner och betyg.   

I studien fick användarna fick lista nackdelar de upplevde med 

sjukvårdapplikationen och där hamnade tillit på första plats (71%) följt av oro för 

dataintegritet (65%) och slutligen avsaknaden av kontakt med personal ansikte-

mot-ansikte (41%) (Baldauf, Fröehlich & Endl, 2020, s 8). 

Sowon och Chigona (2020) har undersökt tillitsaspekten inom mobila vårdtjänster 

specifikt inom mödravård. De kunde konstatera att främst behövde tillits-

aspekterna fokusera på att eliminera kvinnornas rädsla för att exempelvis utsättas 

för bedragare, dolda kostnader eller att känslig information spreds vidare. Studien 

visade att anonymitet var önskvärt och upplevdes som en möjlighet den digitala 

vårdapplikationen kunde bidra med på ett bättre sätt än den fysiska kontakten med 

vården kunde. Sowon och Chigona (2020) menar också att tilliten växte fram 

utifrån hur väl tjänsten fungerade och flertalet av kvinnorna svarade att de var 

kritiska i början men allteftersom den mobila vårdapplikationer överträffade deras 

förväntningar så växte också deras förtroende för tjänsten.  

4.6 Design av vårdtjänster 

I en studie av Brennen, Lazard och Adams (2020) undersöker man användares 

förväntningar på design av applikationer inom hälso- och sjukvård. De konstaterar 
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att användarnas mentala modeller, som skapats från tidigare erfarenhet av 

applikationer och digital teknik, är viktiga och att användarnas förståelse av 

gränssnittet refererar tillbaka till dessa. Studien kunde också fastställa vissa 

förväntningar av användarna: en tydlig startsida, en hamburgermeny eller 

bottenmeny med symboler, data presenterat visuellt (exempelvis grafer) och 

minimalistisk design. Studien visade också på resultat som kunde tolkas vara 

motsägelsefullt då användarna både önskade lättolkad enkel design och många 

funktioner, även om de själva inte nyttjade alla dessa (Brennen, Lazard & Adams, 

2020). Även Lazard et al. (2016) förespråkar enkelhet och att göra det dem kallar 

patientportaler välstrukturerade. I studien föreslås tekniker för att särskilja 

innehåll såsom grafiska element, linjer och färgbrytningar så olika områden av 

information kan särskilja sig visuellt och bli enkel att överskåda (Lazard et al., 

2016).   
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5. METOD 
Nedan presenteras studiens metoder för genomförande. För att besvara 

forskningsfrågan har en litteratursökning genomförts samt metoden konceptdriven 

designforskning och i detta avsnitt kommer metodernas tillvägagångssätt 

beskrivas tillsammans med etiska överväganden. Metoddiskussionen återfinns i 

avsnitt 7:1 metoddiskussion 

5.1 Val av metod 

För studien har en kvalitativ ansats valts då syftet varit att förstå användarna på 

djupet och få möjlighet till att analysera deltagarnas personliga upplevelse som 

användare. Detta bedömdes lämpligast att göra genom det kvalitativa 

tillvägagångssättet som beskrivs kunna ge ett djup i svaren och fylligt 

informationsunderlag där respondentens åsikter om ett fenomen kan fångas och 

sedan tolkas (Patel & Davidson, 2019). Antalet respondenter var relativt få i 

studien (fem deltagare) och detta bidrog också till valet av en kvalitativ ansats för 

att kunna utvinna så mycket empiri som möjligt från varje respondent.  

Flertalet studier pekar på vikten av att involvera den äldre målgruppen i 

designprocessen (Chen, 2020; Mylonopoulou, Weilenmann, Torgersson & 

Jungselius, 2020) och Mylonopoulou, Weilenmann, Torgersson och Jungselius 

(2020) menar att ju längre ifrån varandra designern och användaren är avseende 

kognitiva och fysiska förmågor desto viktigare blir det att involvera användaren i 

processen. Då frågeställningen syftar till att ta fram ett teoretiskt bidrag till 

designfältet valdes konceptdriven interaktionsdesignforskning som inkluderar 

användare och kan genomföras med en kvalitativ ansats. Konceptdriven 

interaktionsdesignforskning är ett ramverk för att utarbeta designkoncept av 

forskarna Stolterman och Wiberg (2010). Inom metoden ingår sju steg där det 

sjätte är extern designkritik (eng. External Design Critique) (Stolterman & 

Wiberg, 2010) och för detta steg genomfördes användartester med sex deltagare 

inom målgruppen äldre tillsammans med intervjuer. Intervjuerna var av 

karaktären öppna och har följt Patel och Davidsons (2019) råd om att utgå från en 

frågemall med förslag till formuleringar och ordningsföljd på frågorna men i de 
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fall behov av att ställa följdfrågor eller förtydliga något har uppstått så har 

intervjuerna kunnat anpassas för att nå önskvärd mättnad i svaren.  

5.2 Litteratursökning 

Studien har inletts genom att göra en litteratursökning för att kartlägga relevant 

kunskap på området. Till denna har elektroniska databaser använts tillsammans 

med relevanta sökord. Sökord som nyttjats är ”design”, ”design principles”, 

”design recommendations” och ”design guidelines” tillsammans med olika 

synonymer och varianter för äldre såsom ”elderly”, ”elders”, ”older adults”, ”old 

people” och ”seniors”. Andra sökord som nyttjats är ”ehealth”, ”trust”, 

”confidence”, ”user interface design”, ”HCI”, ”E-service”, “health” och 

“mhealth”, ”color”. Sökorden har nyttjats i olika kombinationer (se bilaga 3) och 

även tidsintervall för att avgränsa resultatet i enlighet med Rienecker och Stray 

Jørgensens rekommendationer (2018) och även underlätta sökarbetet såsom Patel 

och Davidson förordar (2019). Databaser som nyttjats är främst HKR Summon 

och ACM Digital library. Som förstahandsval har ACM Digital Library nyttjats 

med motiveringen att finna artiklar inom just informatik. I de fall inga artiklar har 

funnits på området eller behov av forskning inom andra ämnesområden uppstått 

har HKR Summon nyttjats.  

För att säkerställa artiklarnas kvalité har artiklar funna via HKR Summon gallrats 

utifrån kriteriet ”peer-reviewed”, dvs granskade artiklar, och enbart dessa har 

tagits med. Artiklarna har sållats utifrån ålder med intervallet max tio år för att 

säkerställa dess relevans idag, detta har dock inte medfört att samtliga källor är 

max tio år gamla utan vissa källor har även funnits genom så kallad kedjesökning 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2018). I de fall kedjesökning har gett upphov till 

relevanta artiklar har målsättningen varit att gå till källan för informationen och 

inte nyttja källor i andra hand.  

För att avgöra artiklarnas relevans har litteratursökningen börjat brett för att sedan 

smalnas av allt eftersom. Till en början gjordes ett urval redan vid listan över 

sökträffar där tänkbart relevant artiklar sållades ut efter en översiktlig läsning av 

dess abstrakt. För artiklar som eventuellt kunde vara relevanta för studien 
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genomlästes även sammanfattning och slutsats. Bedömdes artikeln fortsatt vara 

relevant gjordes en total genomläsning av artikeln som sedan kommenterades och 

sammanfattades i korthet med vilka delar som ansågs vara relevanta för denna 

studie. Relevansen bedömdes utifrån artiklarnas möjlighet att bidra till områdena 

design för äldre, design för tillit, design av hälsoartefakter eller vid design av 

kombinationer av dessa. Inom ämnesområdena som angränsar till frågeställningen 

har flertalet studier på design för äldre påträffats i litteratursökningen och äldres 

acceptans av digital teknik är utbrett beforskat, inte minst inom datorvetenskap. 

Även inom området E-hälsa kunde en stor andel forskningsartiklar återfinnas men 

däremot har ämnesområdet Design för tillit varit svårare att finna och likaså 

kombinationen av design för tillit mot målgruppen äldre inom E-hälsa. 

Litteraturstudien har lett till en förståelse för ämnet och vad som tidigare är 

beforskat och state of the art inom området. Ett första steg i konceptdriven 

designforskning är just att finna det teoretiska underlaget som sedan kan 

manifesteras i konkret design (Stolterman & Wiberg, 2010) och därmed har 

litteratursökningens resultat ansetts viktig för att kunna besvara frågeställningen i 

denna studie. I nästa avsnitt kommer konceptdriven designforskning beskrivas 

närmare.  

5.3 Konceptdriven interaktionsdesignforskning 

Konceptdriven interaktionsdesignsforskning syftar till att manifestera teoretisk 

kunskap i konkret design för att sedan utvärdera dessa (Stolterman & Wiberg, 

2010). Syftet med metoden är att utveckla teoribildningen inom informatik och är 

en metod vars resultat bidrar till kunskap för och om design än ett resultat genom 

design. (Stolterman & Wiberg, 2010). Metoden lämpar sig således när syftet med 

studien är att ta fram ett koncept eller riktlinjer (Stolterman & Wiberg, 2010). 

Utifrån studiens frågeställning som syftade till att komma fram till vilka 

designaspekter som påverkade äldres uppfattning av tillit ansågs metoden 

passande. Målet med denna studie syftar också likt metoden till att bidra till 

teoribildningen på området för designers.  
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Stolterman och Wiberg menar att i den snabba teknikutveckling som sker idag är 

det svårt att studera en specifik designlösning och att metoden därmed kan 

fungera för att ta fram teoretiska ramverk, ett koncept, för design (2010). Även 

om fokus ligger på teoribildning så innebär metoden utforskande designarbete där 

tidigare forskning på området konkretiseras i design, exempelvis en prototyp 

(Stolterman & Wiberg, 2010). 

Konceptdriven interaktionsdesignsforskning bygger på sju steg: idégenerering av 

koncept (eng. Concept Generation), utforskning av koncept (eng. Concept 

Exploration), intern kritik av koncept (eng. Internal Concept Critique), Design av 

artefakt (eng. Design of Artifacts), extern kritik av koncept (eng. External Design 

Critique), revidering av koncept (eng. Concept Revisited) och slutligen 

kontextualisering av koncept (eng. Concept Contextualization). 

Innebörden av de sju stegen i metoden kan beskrivas så här: 

Idégenerering av koncept: Här tar man avstamp i teoretisk kunskap som redan 

finns inom området och omsätter denna i tänkbara koncept. Det kan göras genom 

att arbeta med exempelvis associationer, metaforer och teorier från andra 

designområden och resultatet kan vara många.  

Utforskning av koncept: Innebär att utforska designrymden ytterligare och gå 

bortom den ursprungliga idén eller hitta nya delar eller vinklingar av redan kända 

områden. Utforskningen bör leda till nya idéer som utmanar den rådande 

teoretiska förståelsen. 

Intern kritik av koncept: Här undersöks värdet och styrkan i koncepten innan 

man går vidare och formaliserar designen. Värderingen bör göras utifrån hur unikt 

konceptet är, hur väl det är underbyggt av tidigare forskning samt hur tydligt det 

kan uttryckas i konkret design.  

Design av artefakt: Det utvalda designkonceptet bör sedan skapas i en konkret 

artefakt där designern ska manifestera den teoretiska kunskapen i konkret design. 
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Extern kritik av koncept: Innebär att konceptet exponeras eller testats av 

allmänheten eller en målgrupp som sedan ger kritik. Detta steg ger en utvärdering 

av idén och validering hur väl de teoretiska kunskapen kunde manifesteras i 

konkret design.  

Revidering av koncept: Detta steg sker förutsatt att någon kritik till konceptet 

mottagits och då revideras konceptet utifrån denna. Stolterman och Wiberg (2010) 

menar dock att det kan vara en utmaning att identifiera och isolera specifika 

variabler eller faktorer som gett upphov till kritik i ett koncept. 

Kontextualisering av koncept: Det sista steget i metoden innebär att relatera, 

värdera och positionera det slutgiltiga konceptet mot omvärlden. Detta steg menar 

Stolterman och Wiberg (2010) är viktigt för att visa på konceptets bidrag till fältet 

5.4 Deltagare 

Till studien rekryterades fem deltagare genom så kallat bekvämlighetsurval. Till 

en början gick en förfrågan ut på Facebook med information om studien och en 

efterlysning om utomstående deltagare inom åldersspannet 65 - 75 år med tidigare 

erfarenhet 1177 vårdguidens E-tjänster. Genom denna förfrågan var det bara en 

respondent som svarade och denna var dessutom en bekant till författaren av 

studien. På förfrågan kom många svar från personer inom målgruppen äldre som 

kunde tänka sig att ställa upp i studien men skrev att de inte nyttjat 1177 

vårdguidens tjänster tidigare. Efter insikten att det var svårare än uppskattat att 

finna utomstående respondenter gjordes avvägningen att leta bland bekanta för att 

kunna genomföra studien inom rimlig tidsram. Detta skedde främst genom 

personliga förfrågningar via telefon och vid fysiska möten. För de deltagare som 

tackade ja (fem av tio stycken) bestämdes tid och plats för ett möte och de fick 

också en skriftlig information om studien och dess syfte skickad till sig inför 

mötet, denna återfinns i Bilaga 4. 

Trots bekvämlighetsurvalet var det svårt att finna respondenter och en 

övervägning gjordes att frångå någon av kriterierna ålder eller tidigare erfarenhet 

av 1177 vårdguiden för att utöka antalet respondenter. Då studien avsåg utgå från 

1177 vårdguidens applikation och utarbeta designförslag för att förstärka känsla 
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av förtroende utifrån det befintliga gränssnittet bedömdes kravet av tidigare 

erfarenhet av gränssnittets utseende och tjänster som nödvändigt för att deltagarna 

skulle kunna jämföra. Likaså var stöd till att byta åldersgrupp för studien 

svårmotiverat och gränsdragningen för när någon anses som äldre ansågs alltför 

flytande i de fall studien hade utgått från exempelvis 55+ eller 60+. Slutgiltigt 

valde studieförfattaren därför att fortsätta enligt tidigare plan trots att 

respondenterna var få.  

En sammanställning av deltagarna i studien återfinns nedan i figur 5. Namnen är 

fiktiva och syftar enbart till att särskilja och återge deltagarna i studiens resultat. 

# Deltagare: Kön: Ålder Sysselsättning Teknikvana (Egen 

uppskattning): 

1 Anna Kvinna 65 Förvärvsarbetande ”Jag är van” 

2 Bengt Man 67 Pensionär med eget 

företag vid sidan om 

”God” 

3 Cecilia Kvinna 66 Pensionär ”Jag tror ganska bra” 

4 Doris Kvinna 69 Pensionär ”Bra, använder mest 

dator” 

5 Erik Man 71 Pensionär ”Använder om jag måste” 

Figur 5: Sammanställning över studiens respondenter. 

5.5 Tillämpning av konceptdriven 
interaktionsdesignforskning 

Arbetsprocessen för att nå fram till ett resultat på frågeställningen kan i kort 

sammanfattas att en prototyp skissades fram för att sedan byggas och utvärderas 

av en grupp användare. Prototypen gav uttryck åt sex olika områden som 

forskning tidigare visat varit viktigt för just tillit inom gränssnittsdesign. Efter att 

användarna utvärderat prototypen kom revideringar att göras och ett resultat att 

sammanställas. Resultatet visade sedan vilka designaspekter som kunde styrkas i 

denna studie och därmed ge svar till frågeställningen. Nedan presenteras mer 

ingående hur genomförandet av de sju stegen i konceptdriven 

interaktionsdesignforskning har gått till. 
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5.5.1 Idégenerering av koncept  

Som första steg skedde litteraturgenomgången och en kartläggning kring vilken 

forskning det fanns inom fältet sedan tidigare. Eftersom studien valt att utgå från 

1177 vårdguiden så gjordes även en kartläggning kring dess funktioner och 

gränssnitt. Denna information låg sedan till grund för en brainstormnings-övning 

som skedde enligt Martin och Haningtons (2012) beskrivning av Brainstorm 

Graphic Organizers. Då övningen rekommenderas att genomföras i grupp 

involverades två deltagare som fick en introduktion till problemet och kom sedan 

att tillsammans med studieförfattaren att genera flertalet ord och idéer utifrån 

metodens fria tyglar. De två deltagarna valdes med bekvämlighetsurval och hade 

ingen tidigare erfarenhet inom ämnesområdet. Enligt Martin och Hanington 

(2012) är metoden lämplig för att generera många idéer, ny kunskap och gå på 

djupet i designrymden på ett sätt som stämmer väl överens med Stolterman och 

Wibergs (2010) rekommendationer om att associera och generera många idéer. 

5.5.2 Utforskning av koncept  

Idégenereringen flöt samman något med det kommande steget utforskning av 

koncept men presenteras här åtskilda. Under utforskningen har flertalet skisser 

gjorts och även en omvärldsanalys kring liknande tjänster som erbjuder snarlika 

funktioner såsom 1177 vårdguiden. Under omvärldsanalysen har gränssnitt från 

Kry, Min doktor, Doktor.se, Capio och Knodd gåtts igenom. Under genomgångne 

av gränssnitten har analyser och jämförelser mellan de olika tjänsterna gjorts 

utifrån hur funktioner är uppbyggda, hur informationshierkin är planerad samt 

likheter och olikheter tjänsterna emellan. Utforskning av liknande tjänster har 

bidragit till att generera nya idéer och se på funktioner ur nya infallsvinklar och att 

skissa konceptet har gett möjlighet till att externalisera och pröva idéer 

(Stolterman & Wiberg, 2010). Skisserna har skett med papper och penna för att 

kunna arbeta snabbt och enkelt och tillåta oväntade idéer att utmana befintliga på 

det sätt som Stolterman och Wiberg förespråkar.  

5.5.3 Intern kritik av koncept 

I det tredje steget kom arbetet att övergå från divergent till konvergent fas och i 

stället för att generera fler idéer utvärderades materialet som fanns och sex olika 
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områden valdes ut att fortsätta att arbeta med. Dessa var rekommendation, 

navigering, färg, säkerhet i interaktion, senast nyttjad och mer information. Att 

just sex områden valdes ut berodde delvis på studiens omfattning men också att 

det var funktioner som var implementerbara i 1177s E-tjänster utan att ändra 

tjänstens huvudsyfte och också kunde urskiljas med design. Exempelvis kunde 

litteraturgenomgången fastställa att ett enkelt och icke stigmatiserat språk hjälpte 

den äldre målgruppen till att känna sig självständiga och stödja tilliten (Salman, 

Wan Ahmad & Sulaiman, 2018; Tsai et al, 2017; Chen, 2020) men att enbart 

plocka ut all text och uppmaningar som fanns i gränssnittet idag ansågs inte som 

nog urskiljande för att pröva designaspekten. Ett enkelt och icke stigmatiserat 

språk kom i stället att tas hänsyn till och implementeras i de övriga 

designförslagen.  

5.5.4 Design av artefakt 

Prototypen skissades först fram med papper och penna för att sedan byggas 

digitalt genom Adobe XD och Adobe Illustrator som hjälp. Designen byggdes 

utifrån 1177 vårdguidens befintliga struktur och tjänster men med annan färg och 

navigation samt de fyra andra funktionerna: rekommendation, mer information, 

säkerhet i interaktion och senast nyttjad. Med hänvisning till studiens omfattning 

kunde inte prototypen byggas ut till samma omfattning som 1177 applikation 

fungerar i verkligheten. Prototypen kom i stället att fungera på en enklare nivå 

med cirka 28 vyer som kunde manifestera designaspekterna som studien avsåg 

pröva. Prototypen eftersträvade att uppfylla konceptdrivens interaktionsforsknings 

metod att förkroppsliga den kunskap som framkommit i litteraturgenomgången i 

en prototyp som kunde testas av användare (Stolterman & Wibergs, 2010) och 

utvalda delar av den första versionen återfinns i figur 6. Beskrivning och 

motiveringar av designen återfinns under avsnitt 5.1 Motivering till val av design 

och designaspekter. 

5.5.5 Extern kritik av koncept  

Steget Extern kritik pågick under en längre tid, främst under april-månad 2022. 

Testerna av prototyperna och intervjuerna varierade i längd från ca. 45 min till 90 

min. Intervjuerna utgick från frågemallen som återfinns i bilaga 5 och varje 
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intervju spelades också in efter att deltagarnas samtyckte till detta lämnats. 

Samtliga deltagare godkände inspelning. Efter att intervjuerna transkriberats 

raderades ljudfilerna för att garantera deltagarnas anonymitet i enlighet med 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Upplägget inför 

varje session började med de allmänna frågorna såsom ålder och sysselsättning för 

att i enlighet med Patel och Davidsons (2019) råd om att göra miljön för intervjun 

så pass avslappnad som möjligt och efterlikna ett samtal. Efter dessa gjordes ett 

test med deltagarna där de först fick logga in i befintliga 1177 på sin egen 

applikation och med instruktionen att finna tjänsten förnya recept och sedan 

genomföra en receptförnyelse. Detta gjorde deltagarna på sin egen telefon och 

med sitt eget BankID. Efter att användaren testat genomföra en receptförnyelse i 

befintliga 1177 fick de genomföra samma uppgift i prototypen. Att just 

receptförnyelse valdes ut berodde på att det är den mest använda tjänsten i 1177 

idag (Inera 2022b). Testet klockades och deltagarna uppmanades att berätta hur de 

tänkte när de navigerade inuti prototypen enligt Martin och Haningtons (2012) 

metod think-aloud-protocol där användaren verbaliserar sina tankar, känslor och 

handlingar medan de genomför en uppgift. Metoden valdes för att inte gå miste 

om någon information eller aspekt av testet och även kompensera att prototypen 

inte var byggd i samma omfattning såsom 1177 vårdguidens befintliga applikation 

är. På detta sätt kunde en deltagare exempelvis säga ”Nu hade jag klickat här, 

men den knappen fungerar ju inte” och därmed kunde förståelsen för användarens 

tankar och handlingar fördjupas. Testet genomfördes för att kunna utvärdera två 

aspekter av prototypen: upplevelsen av att navigera och genomföra en avsiktlig 

handling med tydligt mål. Under testen har utgångspunkten varit att 

studieförfattaren suttit med tyst och inte gett några instruktioner.  En fördel med 

tjänsten receptförnyelse i befintliga 1177 är att inga uppgifter finns lagrade på 

personer och således har inte deltagarna behövt visa vilka recept de har fått 

utskrivna. Tjänsten bygger helt på egen inmatning och när deltagarna nått till den 

egna inmatningen har också testet avslutats för att skydda deltagarnas integritet.  
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Figur 6: Prototyp 1. Källa: författarens egna bildmaterial 
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Efter testerna visades delar ur prototypen och frågor ställdes samtidigt. Delarna 

som avhandlades var rekommendation (Figur 6, bild 1), säkerhet i interaktion 

(Figur 6, bild 5), senast nyttjad (Figur 6, bild 6), mer information (Figur 6, bild 3), 

och färg. Färgalternativen visades i en egen del där 1177s inloggningsskärm 

presenterades i fyra olika färgställningar (se figur 7) och respondenten fick svara 

på frågor. 

5.5.6 Revidering av koncept 

Utifrån informationen respondenterna gett vid test av prototypen och 

intervjufrågorna kom nya aspekter till ytan. Det stod klart att vissa funktioner inte 

ledde till ökat förtroende eller missförstods och därmed gick arbetet åter tillbaka 

till skissbordet och nya funktioner och designaspekter växte fram. Vissa av 

designaspekterna fungerade enligt ursprungsidén med vissa detaljjusteringar, 

medan andra helt behövde omkonceptualiseras. Exempelvis behölls 

designaspekten rekommendation i sin helhet men reviderades till att enbart 

omfatta rekommendation av anhörig och rekommendation av läkare. På andra 

sidan av spektrumet fanns designaspekten säkerhet i interaktion som kom att 

behöva förändras i grunden och efter en ny idégenerering kom att mynna ut i tre 

nya designaspekter. Vissa av revideringarna gjordes på uppmaning av 

respondenterna såsom att symboler som upplevts otydliga togs bort eller linjer 

1. 2. 3. 4. 

Figur 7: Prototyp färger. Källa: Författarens egna bildmaterial 
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mellan element ansetts för vaga. Andra revideringar behövdes omarbetas och 

skissas fram och itereras några gånger innan de kunde implementeras. När 

lösningar till all kritik kunnat formaliseras i skiss byggdes prototypen om i Adobe 

XD till slutgiltigt resultat.  

5.5.7 Kontextualisering av koncept 

Det sista steget i metoden skedde främst i denna uppsats resultatdiskussion där 

prototypens resultat ställs mot tidigare forskning på området. Ingen värdering mot 

liknande konkurrerande lösningar är gjord då fokus för denna studie varit ett 

teoretiskt vetenskapligt perspektiv. 

5.6 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i enlighet med beskrivning under 5.5 5 extern kritik av 

koncept och kom sedan att sammanställas och tolkas. Efter transkribering 

raderades inspelningar och intervjuernas data sammanställdes i ett gemensamt 

dokument. Dokumentet lästes grundligt flertalet gånger och likheter mellan de 

olika respondenterna skrevs ner. Utifrån olika ämnesområden sorterades liknande 

frågor eller svar ihop för att kunna identifiera eventuella likheter, olikheter eller 

nyanser i svaren som pekade i olika riktningar. Resultatet av intervjuerna 

presenteras i nästa kapitel 5.2 Resultat och analys av extern kritik. Insikterna 

ledde till nya tankar i designarbetet och arbetet gick tillbaka till skissbordet för 

revidering av konceptet. 

5.7 Etiska överväganden 

Då denna studie nyttjat empiri från deltagare som delvis bestått av känslig 

information såsom hälsotillstånd och självförtroende har forskningsetiska aspekter 

ansetts viktiga. Studien har därför följt etikreglerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som utformats av 

Vetenskapsrådet (2002). Nedan följer en mer ingående beskrivning vad dessa 

innebär och hur de har tillämpats i studien.  

Informationskravet: Innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har skett i två led i denna studie, dels vid den 
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första kontakten som tagits med deltagarna, dels skriftligt inför mötena för 

designkritik och intervju (se bilaga 4). 

Samtyckeskravet: Betyder att deltagarna ska få bestämma själva över sin 

medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie har tillämpat detta 

genom att informera om att deltagande är frivilligt och även att deltagarna när som 

helst under pågående möte kan välja att avbryta utan vidare förklaring. 

Informationen har getts både skriftligt (i tidigare nämnda bilaga 3) och muntligt 

innan intervjuerna påbörjats.   

Konfidentialitetskravet: Denna regel innebär att alla personuppgifter eller 

information som kan härledas till en person ska ges största möjliga 

konfidentialitet och ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

dem (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie har främst tillämpat detta genom att 

anonymisera deltagarna redan i arbetsdokument och efter transkribering av 

intervjuer raderat ljudfiler. I denna studie beskrivs deltagarna med ett namn som 

är figurerat.   

Nyttjandekravet: Innebär att den insamlade informationen från deltagarna endast 

ska användas för studiens syfte och inte spridas (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

har tillämpats i denna studie genom att informationen endast funnits tillgänglig för 

artikelförfattaren och inte spridits vidare eller nyttjats till andra ändamål. Efter 

studiens avlutats avses materialet raderas. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet av studien är uppdelad i tre delar: 1.) design av första prototypen, 2.) 

Resultat av extern kritik och 3.) Slutgiltigt designförslag. Tillsammans med 

resultatet av extern kritik presenteras en analys av materialet. I detta första stycke 

kommer design av första prototypen presenterad med beskrivningar av hur 

designarbetet fortlöpt och förklaringar till olika designval.  

6.1 Design av första prototypens designaspekter 

Studien har utgått Stolterman och Wibergs (2010) metod konceptdriven 

interaktionsdesignforskning och till första prototypen genomfördes steg 1–4 enligt 

beskrivning i metod-avsnittet. När relevant forskning för området var kartlagt och 

större delar av litteraturgenomgången var färdig kunde vissa områden urskiljas 

som gemensamma och som antingen var viktiga vid design för äldre, design för 

tillit, design av hälsoartefakter eller vid design av kombinationer av dessa. Dessa 

områden skrevs ned och låg sedan till grund för stegen idégenerering, utforskning 

och intern kritik. De områden som noterades var: säkerhet, rädsla att göra fel, 

feedback, konkreta resultat, enkel användning och navigation, mentala modeller, 

tillstyrkanden, sociala relationer, språk och färg. Dessa beskrivs mer detaljerat 

nedan: 

Säkerhet: Säkerhet innefattar i detta fall integritet och att känsliga uppgifter inte 

kunde spridas vidare eller nyttjas av utomstående part såsom bedragare eller 

hackare. Denna aspekt var genomgående både vid design för äldre och design för 

hälsoartefakter (Nymberg et al., 2019; Baldauf, Fröehlich & Endl, 2020) och 

behöver bemötas för att skapa tillit i digitala vårdtjänster (Sowon & Chigona, 

2020). 

Rädsla att göra fel: Rädsla och oro att göra fel nämns av flertalet forskare som 

utmärkande för den äldre målgruppen (Holgersson & Söderström, 2019; Nymberg 

et al., 2019.) Det hänger delvis samman med ett lågt självförtroende (Kopeć et al. 

2017). 
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Feedback: Äldre behöver få hjälp med sin minnesbelastning (Salman, Wan 

Ahmad & Sulaiman, 2018) och bekräftelse och stöttning att de är på rätt spår 

(Tsai et al., 2017).  Flertalet forskare menar därför att feedback är extra viktigt för 

den äldre målgruppen som med fördel ska ses som en dialog och ges till flera 

sinnen samtidigt (Nurgalieva et al., 2019; Salman, Wan Ahmad & Sulaiman, 

2018) 

Konkreta resultat: konkreta resultat beskrivs som viktiga för den äldre 

målgruppen (Djoub, 2013; Lee et al. 2011; Knowles & Hanson, 2018) eller 

förväntat resultat som Venkatesh, Morris, Davis och Davis G (2003) och Macedo 

(2017) kallar det när man utvärderar redan innan användning huruvida det 

kommer vara värt ansträngningen. Det hänger också samman med hur 

måluppfyllelse vid användning kan leda till förtroende (Cyr, 2008; Zhang et al., 

2009) eller som Sowon och Chigona (2020) menar att tilliten växer fram utifrån 

goda resultat. 

Enkel användning och navigation: Denna del är delvis sammanlänkad med 

föregående och svår att särskilja exakt men forskning visar att enkel användning 

och navigering av ett system påverkade den äldre målgruppen positivt (Tsai et al., 

2017) och leda till förtroende (Cyr, 2008; Zhang et al., 2009). Även Salman, Wan 

Ahmad och Sulaiman (2018) nämner att designen behöver ha en tydlig 

informationshierki med den viktigaste informationen överst, nyttja grupperingar 

för mindre viktig information och helt undvika oväsentlig information.  Denna 

forskning överensstämmer också med modeller för teknikacceptans där 

exempelvis förväntad ansträngning är en faktor i UTAUT (Venkatesh, Morris, 

Davis & Davis G, 2003) och användbarhet.i Lee och Coughlins (2015) ramverk 

för just äldres teknikacceptans. Enligt Leung et al. (2012) är inte äldre benägna att 

testa sig fram och därmed behöver gränssnittet vara intuitivt.  

Mentala modeller: Mentala modeller utpekas vara viktiga för att den äldre 

målgruppen ska använda och förstå digital teknik (Holgersson & Söderström, 

2019) och i själva designen rekommenderas familjära funktioner (Salman, Wan 

Ahmad och Sulaiman, 2018). Enligt Brennen, Lazard och Adams (2020) var detta 
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extra viktigt vid just design av vårdtjänster som menade att förståelsen för dessa 

kom att bygga på tidigare erfarenhet.  

Tillstyrkanden: Rekommendationer och recensioner var viktiga inom design för 

tillit (Baldauf, Fröehlich & Endl, 2020; Barbosa, Sun, Antin & Parigi, 2020) 

Sociala relationer: Sociala relationer påverkade tillit och äldres användning av 

digital teknik. Både enligt modeller för teknikacceptans (Venkatesh, Morris, 

Davis & Davis G, 2003; Macedo, 2017; Lee & Coughlin, 2015) men också i 

interaktion (Corbett och Le Dantec, 2021; Chen, 2020). Kopeć, Nielek, och 

Wierzbicki. (2018) menar att äldres låga självförtroende kan stärkas av 

generationsöverskridande kontakt vilket också angränsar till ovanstående om hur 

recensioner och rekommendationer är viktiga för tillit (Baldauf, Fröehlich & Endl, 

2020; Barbosa, Sun, Antin & Parigi, 2020).   

Språk: Språkets utformning var viktigt dels för tydlighet men också för att 

minska stigmatisering (Salman, Wan Ahmad & Sulaiman, 2018; Tsai et al., 2017; 

Lee & Coughlin, 2015) 

Färg: Färgers påverkan på tillit där Oyibo & Vassileva (2020) förespråkar ett 

kallare och ljusare färgschema medan (Lichtle, 2007) utpekar just blå som mest 

förtroendeingivande. Andra forskare menar också att blå är en viktig färg vid 

gränssnittdesign men snarare för att den är en favorit bland användare (Gijsenij et 

al. 2021; Kuo, Chang & Lai, 2022). 

Utifrån dessa områden gjordes idégenerering och utforskning såsom beskrivet i 

metod-avsnittet för att sedan i steget intern kritik komma att smalnas av till sex 

designaspekter som den första prototypen kom att byggas utifrån. Dessa var, färg, 

navigation och informationshierki, rekommendation, säkerhet i interaktion, senast 

nyttjad och mer information. Nedan presenteras dessa designaspekter mer 

ingående med bild och beskrivning. 
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6.1.1 Designaspekt färg 

Prototypen byggdes med ett kallare färgtema utifrån Oyibo och Vassilevas (2020) 

forskning kring färgers påverkan på förtroende, se figur 8. Fyra färger behölls från 

ursprungliga färgpaletten med hänvisning till Salman, Wan Ahmad och Sulaiman 

(2018) rekommendation att ändringar av ett gränssnitt för den äldre målgruppen 

bör ske gradvis och utan drastiska förändringar. Rött och rosa (#C71841 och 

#FAEEF0) kom dock inte att dominera gränssnittet utan nyttjades till mindre 

detaljer som ansågs viktiga, exempelvis markörer för var användaren befinner sig 

i sidstrukturen med hänvisning till Theben, Gerards och Folkvords (2020) 

forskning om hur rött står för tydliga budskap. 1177s ursprungliga gränssnitt hade 

delvis vitt som bakgrundsfärg till svart text vilket inte rekommenderas för den 

äldre målgruppen (Nurgialeva et al., 2019) och prototypen utgick därmed från den 

ljusgrå färgtonen (#F1F0F5) till bakgrund och lät en kallare röd ton (#711030) 

ersätta den klarröda i övre navigeringsfält. Den blå tonen #1B3E60 togs med 

utifrån Lichtles forskning (2007) som menade att just blått stod för säkerhet, 

förtroende och välstånd. Behovet av en mörkare ton som kunde komplettera 

bakgrundsfärgen växte fram vid design av artefakten och denna kom att bli en 

mörkare grå ton, #DEE0E7, med hänvisning till Schloss & Palmers forskning 

kring färgharmoni och hur dessa uppnås genom färger som går ton-i-ton (2011). 

Färgerna kom att testas och utvärderas i en egen prototyp, se figur 8, som hade 

Figur 8: Färgschema över designaspekt färg. Källa: författarens egna bildmaterial 
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olika sammansättningar av samma färgschema. I figur 8 finns markerat tillkomna 

färger till färgschemat med grön linje runt och med ett rött streck över färg som 

inte nyttjades från befintliga färgpaletten. 

6.1.2 Designaspekt navigation och informationshierki 

Flertalet forskare återkom till vikten av enkel navigation för den äldre målgruppen 

(Tsai et al., 2017; Salman, Wan Ahmad & Sulaiman, 2018) och hur framgång vid 

genomförande påverkade användarnas förtroende (Cyr, 2008; Zhang et al., 2009).  

1177 hade i sin ursprungliga version flertalet element som inte var relevant för 

målgruppen, se exempelvis figur 9 mittenbild där den gula informationen berör 

olika regioner som inte användaren tillhör. Dessa togs bort i prototypen med 

hänvisning till Salman, Wan Ahmad och Sulaiman (2018) som menar att viktig 

information behöver hamna överst och helt oväsentlig information ska undvikas. 

På likartat sätt skedde med inloggningsalternativen som i den ursprungliga appen 

ser ut enligt figur 9, bild 3, men då 93% av inloggningarna sker med BankID 

(Inera 2022b) bedömdes det underlätta navigationen att erbjuda en förenklad 

inloggningsvy i enlighet med figur 10, bild 1.  

I övrigt byggdes navigationen upp med en utfällbar hamburgermeny i vänster 

hörn i enlighet med Brennen, Lazard och Adams (2020) forskning att en 

användare förväntar sig just det inom vårdtjänster (se figur 10, bild 2 och 3). Valet 

av hamburgermeny ansågs också mer stöttande för de äldres minne, vilket annars 

beskrivs som ett problem med hög minnesbelastning (Nurgalieva et al., 2019). 

Genom et utfällbar meny kan användaren få en överblick av hela applikationens 

sidor. Den nedre menyn behölls med hänvisning till Salman, Wan Ahmad och 

Sulaiman (2018) rekommendation om att inte ändra gränssnittet drastiskt för den 

äldre användaren men också för att stötta användaren med navigation och 

markörer för var användaren befinner sig i strukturen i enlighet med Tsai et al. 

(2017). Bottenmenyn innehåller och leder således samma funktioner som 

hamburgermenyn men fungerar som ett extra stöd för att visa användaren var den 

befinner sig i strukturen utan att öppna hamburgermenyn. Till varje menyval har 

ett tydligt signalord eftersträvats och presenteras med en ikon, för att underlätta 
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för den äldre användaren (Tsai et al., 2017; Nurgialeva et al., 2019; Salman, Wan 

Ahmad & Sulaiman, 2018). Själva användarflödet i prototypen skiljer sig också 

delvis från befintliga 1177 vårdguiden där användaren redan på startskärmen kan 

välja mellan tre alternativ att logga in för (se figur 9, bild 1). Till prototypen 

valdes en inloggning för samtliga e-tjänster och en startsida som presenterar 

användarens aktuella ärenden. Startsidan tar avstamp i Brennen, Lazard och 

Adams (2020) forskning om att så förväntas av vårdapplikationer men fyller 

också funktionen att presentera historiken. Forskarna menar att det finns en viktig 

tillitsaspekt i att visa på kunskap kring användarens tidigare kontakt och historik 

med organisationen (Corbett & Le Dantec, 2021) och startsidans aktuellt (se figur 

10, bild 3) uppfyller också Salman, Wan Ahmad och Sulaiman (2018) råd att 

placera viktig information överst eller lättillgängligt. På startsidan når även 

användaren funktionen Dina mest använda tjänster som ett stöd till äldre med 

sviktande minne (Nurgalieva et al., 2019). 

1. 2. 3. 

Figur 9: 1177 vårdguidens befintliga gränssnitt. Källa: Skärmklipp av 1177 genom författarens inloggning. 
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6.1.3 Designaspekt rekommendation 

Tidigare forskning som visat på hur det familjära (Salman, Wan Ahmad & 

Sulaiman, 2018), sociala relationer (Corbett och Le Dantec, 2021; Kopeć, Nielek 

& Wierzbicki, 2018; Venkatesh, Morris, Davis & Davis G, 2003; Macedo, 2017; 

Lee & Coughlin, 2015) och tillstyrkanden (Baldauf, Fröehlich & Endl, 2020; 

Barbosa, Sun, Antin & Parigi, 2020) kan påverka förtroende positivt har legat till 

grund för den designaspekt som här kallas rekommendation (se figur 11). Idéen 

som testas i prototypen bygger på att ge användaren ett rekommenderat val av tre 

olika personer: en familjemedlem (figur 11, bild 1), användarens läkare figur 11, 

bild 2), och deras vårdcentral (figur 11, bild 3). Designaspekten bygger till stor del 

på forskningen Baldauf, Fröehlich och Endl (2020) gjort som menar att 

rekommendationer från användarnas lokala läkare eller sjukhus samt 

rekommendationer från experter påverkar användarnas förtroende positivt. Till del 

är den forskningen satt samman med den stora mängden forskning kring sociala 

relationer och hur dessa både kan påverka tilliten genom att erbjuda en 

Figur 10: Designaspekt navigation och informationshierki. Källa: författarens egna bildmaterial 
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konversation med en annan människa (Corbett & Le Dantec, 2021) och hur 

kontakten även kan leda till stärkt självförtroende vid användning (Kopeć, Nielek, 

& Wierzbicki, 2018). Funktionen ger en möjlighet till att skriva ett kort 

meddelande som användaren kan klicka fram (här enbart visat i figur 

rekommendation, bild 1) och det rekommenderade valet markeras med en grön 

ring runt. I modeller för teknikacceptans har socialt inflytande en viktig roll 

(Venkatesh, Morris, Davis & Davis G, 2003) och det är också socialt inflytande 

som Macedo (2017) kunde fastställa var en av de tre viktigaste faktorerna för just 

Figur 11: Designaspekt rekommendation. Källa: författarens egna bildmaterial 
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målgruppen äldre i dess nyttjande av digital teknik. Chen (2020) framhåller också 

vikten av att tillfredsställa de äldres psykologiska behov och utpekar bland annat 

sociala relationer som en av dessa. Corbett och Le Dantec (2021) menar vidare att 

tillit konstrueras i sociala relationer och att bibehålla relation och interagera är 

viktiga ingredienser.  

6.1.4 Designaspekt säkerhet i interaktion 

Äldres oro att någon skulle komma åt känslig information utpekas vara en stark 

motkraft till att få äldre inkluderade i det digitala samhället (Nymberg et al. 2019; 

Holgersson & Söderström, 2019).  Baldauf, Fröehlich och Endl (2020) menar att 

anonymiserad dataöverföring och datasäkerhet som kunde garantera användarna 

personlig integritet var viktiga aspekter vid tillit i sjukvårdsapplikationer. Denna 

typ av funktioner stödjer redan 1177 vårdguiden (1177 Vårdguiden, 2022) och 

därmed konstaterades att det snarare fanns ett behov av att synliggöra denna typ 

av information och funktioner.  

Figur 12: 

Designaspekt 

säkerhet i 

interaktion. Källa: 

Författarens egna 

bildmaterial 
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Utifrån denna bakgrund utvecklades designaspekten säkerhet i interaktion som 

innebar att eventuell känslig information och val för användaren gällande dessa 

uppgifter kommunicerades intill varje funktion, här med blå ikon intill, (se figur 

12, bild 1) och kunde klickas fram och därmed läsas eller länka vidare till 

relaterade funktioner direkt (se figur 12, bild 2). 

6.1.5 Designaspekt senast nyttjad 

Utifrån aspekten att den äldre målgruppen kan påverkas av kognitiva 

funktionsnedsättningar såsom nedsatt minne (Nurgalieva et al., 2019) har 

designaspekten senast nyttjad uppkommit och kan beskrivas som en ikon med text 

intill en funktion som beskriver att denna tjänst har användaren tidigare nyttjat 

och även när i datum. Till detta finns en möjlighet till mer information där 

användaren genom pilikonen kan klicka ner ett meddelande (se figur 13). Enligt 

Salman, Wan Ahmad och Sulaiman (2018) behöver äldre behöver få hjälp med 

sin minnesbelastning och Tsai et al. (2017) menar att bekräftelse och stöttning 

Figur 13: Designaspekt senast nyttjad. Källa: författarens egna bildmaterial 
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leder till upplevd användbarhet och ökad motivation till användning. I 

förlängningen menar Cyr (2008) att det finns ett samband mellan hur 

användarvänligt något är och förtroende.  

6.1.6 Designaspekt mer information 

Utifrån en sammanställd bedömning av forskning konstaterades att en genomgång 

vid start av applikationen som kan förklara de mest väsentliga funktionerna och 

säkerhetsaspekterna i applikationen 1177 vårdguiden kunde gynna den äldre 

målgruppens tillit (se figur 14). Tidigare forskning visar att äldre har ett lågt 

självförtroende vid användning av digital teknik (Kopeć et al. 2017) och 

begränsad erfarenhet sedan tidigare (Holgersson & Söderström 2019). Nymberg 

et. al. (2019) menar att äldre är intresserade av att lära sig och vill använda 

digitala vårdtjänster men begränsas av en rädsla att inte kunna hantera dessa. En 

genomgång innan start skulle kunna vara riktad mot hur applikationen fungerar 

och visa upp dess viktigaste funktioner men utifrån Baldauf, Fröehlich och Endl 

(2020) resonemang om hur integritet och datasäkerhet spelar en viktig och 

Barbosa, Sun, Antin, och Parigi (2020) slutsats att designen behöver möta 

användarens specifika förutsättningar eller rädslor för att skapa förtroende valdes 

just säkerhetsaspekten. Macedo (2017) menar också att just underhållande eller 

utbildande funktioner är viktiga att implementera i digital teknik för den äldre 

målgruppen.  

Genomgången i sin helhet vilar på Tsai et al. (2017) resonemang kring hur 

systems stöttning kan minska oro och hjälpa den äldre användaren nå sina mål. 

Själva utformningen bygger på råd från Nurgalieva et. al (2019) om att utforma 

den kognitiva belastningen i mindre delar och även använda familjär design som 

de äldre kan känna igen (Salman, Wan Ahmad & Sulaiman, 2018). För 

genomgången är det en blädder-funktion i höger hörn som ska anspela på en 

informationsbroschyr.  
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Figur 14: Designaspekt mer information. Källa: författarens egna bildmaterial 
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6.2 Resultat och analys av extern kritik 

Som femte steg i konceptdriven interaktionsdesignforskning ska designen utsättas 

för extern publik och utvärderas (Stolterman & Wibergs, 2010). Denna studie har 

valt att göra det genom användartest och intervju med en referensgrupp om fem 

personer. Resultatet av kritiken kommer här presenteras och analyseras med ett 

inledande avsnitt med allmänna frågor för att sedan gå in på vardera designaspekt 

i samma ordning som föregående avsnitt: färg, navigation och informationshierki, 

rekommendation, säkerhet i interaktion, senast nyttjad och mer information.  

En sammanfattning av deltagarna återfinns under avsnitt 5.4 Deltagare och en 

sammanställning av samtliga frågor återfinns under bilaga 5. 

6.2.1 Allmänna frågor 

Intervjuerna inleddes med några allmänna frågor för att bilda en uppfattning om 

utgångsläget av användarnas teknikvana och bild av 1177 vårdguidens tjänster. 

Fyra av fem deltagare hade en positiv bild av sin egen vana att använda digital 

teknik såsom applikationer exempelvis. Den deltagaren med mest negativ bild 

svarade:  

Jag använder till det jag måste. En telefon har jag ju och mail 

också. (#5 Erik, 71år) 

Men det stod också klart att definitionen av en van användare definierades av dem 

själva. En annan respondent sade:  

Jag är van. Kan andra ”gamlingar” ladda ner en app?               

(#1 Anna, 65år) 

Att majoriteten av respondenterna hade en positiv bild av sig själva som 

användare går emot Kopeć et al. (2017) och Holgersson och Söderströms (2019) 

forskning som konstaterar att äldre har begränsad erfarenhet, kunskap och 

förtroende när det gäller digital teknik. En förklaring till detta kan ligga i det urval 

av respondenter som skett för denna studie där tidigare erfarenhet av 1177 

vårdguidens applikation och e-tjänster varit ett krav. Det ligger nära till hands att 

anta att de äldre användare som redan anammat digital teknik inte ser på sig själv 
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med samma begränsade erfarenhet, kunskap och förtroende till den egna förmågan 

såsom en icke-användare.   

Samtliga respondenter hade följaktligen använt 1177 vårdguidens 

mobilapplikation och e-tjänster någon gång och alla visste att 1177 gällde någon 

typ av sjukvårdstjänst. Vem som stod bakom tjänsten eller att tjänsten innefattade 

flera delar såsom ett telefonnummer, en webbplats och en applikation var mer 

diffust. Tre av fem respondenter trodde tjänsten på något sätt var ”statlig”, så här 

svarar en respondent:   

Jag tänker på att jag kan gå in på 1177 om jag är nå sjuk att 

fundera på vad det kan vara för någonting. Gå in och läsa min 

journal, men det har jag inte gjort. Så sägs det i allt, kolla på 

1177. När det gäller covid: 1177. På något sätt är det väl 

sjukvårdens egna? (#3 Cecilia, 66år) 

De flesta av deltagarna kommit i kontakt med 1177s e-tjänster under covid-19-

pandemin. På frågan om vilka tjänster de brukar använda och hur ofta svarar 

samtliga att de mest använt 1177 till att antingen boka vaccinationstid, 

provtagning för covid -19 eller se sina provresultat för just covid-19. Det var bara 

en respondent, Anna, som svarade att hon använt andra tjänster: 

Jag har använt e-tjänsterna, men mest på webben. Jag har gjort 

det ganska många gånger. Då brukar jag vilja boka covidtest, se 

covidsvar och se i journalen om mina andra provsvar kommit in. 

Det är som det jag har behövt göra, kanske finns det fler 

tjänster? (#1 Anna, 65år) 

Beskrivningen av att covid-19 fungerat som en katalysator och fått många av 

respondenterna att nyttja 1177 vårdguidens e-tjänster för första gången går både 

att relatera till Knowles och Hanson (2018) resonemang om att äldre målgruppen 

behöver se tydliga fördelar med användning för att bli en användare men också till 

modeller för teknikacceptans. Exempelvis utgår TAM-modellen från hur enkel 

användaren upplever en artefakt är att använda och hur användbar den är, och är 
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användaren positiv till båda dessa kriterier ökar sannolikheten till användning 

(Davis, 1989). I detta fall får resultatet tolkas som att boka vaccination, 

provtagning och se resultat varit prioriterade frågor för målgruppen och därmed 

har dess möjliggörare, 1177 vårdguiden, ansetts som användbar. Empirin i denna 

studie kan dock fastställa att majoriteten av användarna inte uppfattade 1177 

vårdguiden som enkel att använda. 

1177 utpekas av användarna som svår att hitta i och svårnavigerad. Tre 

respondenter redogjorde för olika problem vid användning och två av dessa 

menade att de till slut hittar dit man ska: 

Jag vill inte sitta en halvtimme, man hittar till sist men man kan 

ju bli galen. (#3 Cecilia, 66år) 

Det är som att man kan hitta samma från flera olika håll och så 

dyker nya alternativ upp varje gång. Men så plötsligt är man där 

man ska och då bokar jag. Men man kommer alltid någonstans 

men jag känner inte igen mig från gång till gång. Jag får söka 

efter journalen varje gång. (#1 Anna, 65år) 

Trots detta hade fyra av fem respondenter förtroende för 1177 och deras e-tjänster. 

På frågan ”Känner du förtroende för 1177s vårdguidens applikation?” svarade 

två respondenter med olika uppfattning så här: 

Ja, men det gör jag nog. Jag har stort förtroende för 

myndigheter. Jag tänker att dom har resurser att göra det säkert. 

(#2 Bengt, 67år) 

Nej, jag tror vem som helst skulle kunna logga in i min journal. 

(#1 Anna, 65år) 

Att fyra av fem respondenter känner förtroende för 1177 och deras tjänster 

stämmer också väl överens med den statistik som Internetstiftelsen publicerat där 

var femte av de äldre uppgav att de inte litar på digitala samhällstjänster 

(Internetstiftelsen, 2021). Däremot är resultatet en motsättning till Cyr (2008) och 
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Zhang et al. (2009) forskning som påvisat att enkel användning och förtroende 

hängde samman och specifikt hur lätt artefakten gick att navigera. Ovan kunde 

utläsas att merparten av respondenterna inte ansåg att 1177 var lätt att använda 

eller navigera. Samtidigt är det intressant att ställa denna motsättning i ljuset från 

Pengnate och Sarathy (2017) resonemang om att enskilda faktorer aldrig kan 

plockas ur sitt sammanhang och testas isolerad utan att frågan om förtroende 

behöver ses i ett helhetsperspektiv. I respondenternas svar kan också utläsas en 

tendens att lita på en helhet, exempelvis som i Bengts svar ovan ”Jag har stort 

förtroende för myndigheter…” eller Eriks svar nedan: ”…Kanske att det är just 

vården som står bakom appen. Känns bra om den ägs av staten.”. Merparten av 

respondenterna visste också att applikationen på något sätt representerade svensk 

sjukvård. 

På ämnet förtroende ställdes också frågan vad som var viktigt för att 

respondenterna skulle känna förtroende för en tjänst såsom 1177 vårdguiden, de 

svarar:  

Ja, det är viktigt. Det och banken. Det är ju viktigt att inte bli 

hackad, av nån person i en mörk källare. Jag är rädd att dom 

skulle skicka ett brev och utpressa mig. Jag har ju jobbat som 

polis så jag tror många skulle vilja komma åt just mig. Och då 

har jag ju inte ens så hemliga uppgifter där, Men tänk andra 

situationer: allt med psyket. HIV. Det måste många fler än mig 

tänka. (#1 Anna, 65år) 

Jag tänker att en sån här app måste vara användarvänlig om man 

är sjuk och behöver använda den. Jag är nog ganska naiv men 

jag litar på det mesta. Om nån skulle komma över mina 

journaler så gör inte det så mycket. Då är jag mer orolig om jag 

köper något på internet så dom kan ta alla mina pengar. (#2 

Bengt, 67år) 

Helt bra är det med bankID. Det använder jag ofta och det känns 

bra, det känns tryggt, det litar jag på. Egentligen är det nog så att 
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just i 1177 är det viktigt att jag känner att jag har förtroende för 

den tjänsten. För det kan jag ju fundera i många jag är in på 

egentligen [respondenten avser appar] om någon kan vara jag. 

Fast egentligen är det ju inte så, varför skulle någon vilja gå in 

på mig? Men eftersom jag vet att det förekommer att läkare är in 

på ens journaler som inte har med en att göra. Även 

sjuksköterskor. Och det är helt otänkbart för mig att du kan göra 

det. (#3 Cecilia, 66år) 

Att man får rätt och riktig information. Ja, men nu när du säger 

det så hade jag nog velat veta vem exakt som låg bakom den? 

Man hör ju så mycket om olika bluffar nuförtiden och företag 

som har all sin vinst i något skatteparadis och gud vet allt.          

(#4 Doris, 69år) 

Ja, vad kan det vara? Kanske att det är just vården som står 

bakom appen. Känns bra om den ägs av staten. (#5 Erik, 71år) 

Utifrån svaren ovan kan fastställas att många av svaren refererar till hackare, 

bluffar eller personer som är bedragare men också att applikationens utgivare är 

en betrodd källa. Detta kan relateras till Baldauf, Fröehlich och Endls (2020) 

forskning som visat att just certifikat från sjukhusen som ansvarade för 

informationen var den faktor som påverkade tilliten i högsta grad följt av garanti 

för användarnas datasäkerhet. I detta resultat kan dessa två faktorer tolkas stå i 

omvänd ordning men samtidigt finns det inte konkurrerande applikationer till 

1177 vårdguiden där ett certifikat kunde särskilja kvalitén mellan dem och därmed 

komma till nytta. Även Sowon och Chigona (2020) menar att just rädsla för att 

utsättas för bedragare, dolda kostnader eller att känslig information spreds vidare 

var de tre aspekter som behövde elimineras för att uppnå tillit för 

vårdapplikationer. Alla dessa tre faktorer nämns av de fem respondenterna och 

tolkas därmed vara viktiga. I ljuset av Nymbergs et al. (2019). forskning att äldre 

ofta vill ta del av digitala vårdtjänster men begränsas av sin osäkerhet, tvivel på 

den egna förmågan och misstro till IT-system får sägas att dessa respondenter 

redan tagit det aktiva valet att ta del av 1177s vårdtjänster men att misstro till IT-
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system och till del också osäkerhet och tvivel ännu kvarstår som faktorer men inte 

till den grad att de avstår från att nyttja tjänsterna eller begränsar sin användning. 

En aspekt som respondenterna återkommer till under intervjun är kopplingar till 

vad de har i sin hälsojournal eller vem de själva är och utifrån dessa kriterier 

bedömer de hur viktigt det är att ingen obehörig kommer åt personlig information. 

Exempelvis är respondenten Anna orolig att någon skulle vilja utpressa henne 

eftersom hon tidigare arbetat som polis. 

6.2.2 Designaspekt färg 

För att utvärdera färgschemats sammansättning visades en egen prototyp med 

1177s befintliga inloggningssida i olika färgställningar (se figur 7) som 

respondenterna fick ta ställning till. Respondenterna svarar innan frågan om de 

tror färg påverkar förtroende. Två svarar ja, en svarar nej och två svarar att de inte 

vet. Deras reaktioner på färgerna var delade med svag fördel till gränssnittet med 

blå dominans (figur 7, bild 3). Den blå färgen utpekas som en favorit bland flera 

respondenter men bara två ger den blåa titeln förtroendeingivande och gör då 

kopplingar till att myndigheter ofta har blå färg. Svaren är tvekande. Gränssnittet 

med grå dominans var minst omtyckt och två respondenter gjorde kopplingar till 

läsbarhet:  

Jaa, den gråa känns alldeles för modern. Oj tänker jag. Jag kan 

inte läsa. Båda de röda känns bra, bredvid varandra känns den 

vinröda mer ”uff”, säker! Måste jag välja? Ja skulle nog ta den 

blåa. Blått är ju som färgen för alla statliga: polisen, riksdagen, 

arbetsförmedlingen. Den känns bara ja…, tryggt! (#4 Doris, 

69år) 

Den här gillar jag (pekar på rosa och röd). Förtroendeingivande 

vet jag inte men jag läser så tydligt med vitt och rött. Jag är inte 

förtjust i rött. Jag är mer åt blå-hållet. Men helt klart att färg 

känns bra och inte bra med den här (pekar på den gråa). Jag 

tycker inte om vinrött. Det måste väl ha att göra med vad jag 

gillar för färg? Det ska vara såhär att … jag gillar att det är 
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lättläst så jag känner att jag förstår vad det står. (#3 Cecilia, 

66år) 

Den blåa tycker jag är den bästa. Den är myndighetsaktig.          

(#1 Anna, 65år) 

Resultatet av färgerna visade en svag fördel till den blåa färgsammansättningen 

och på andra plats kom 1177 vårdguidens befintliga färgschema med rött, rosa 

och gult som huvudsakliga palett. Att blå är en favoritfärg för många pekar också 

Kuo, Chang & Lais (2022) och Gijsenij et al. (2021) studier mot men vad det 

resultatet betyder i förhållande till förtroende kvarstår som obesvarat. Två av 

svaren kan tolkas som att blå är förtroendeingivande eftersom den har gjorts till en 

myndighetsfärg. Just förtroende för myndigheter återkommer många respondenter 

till som vid olika tillfällen och att synliggöra kopplingen mellan 1177 vårdguidens 

applikation och myndigheter kan tolkas som positivt för respondenternas 

förtroende. 

Till resultatet behöver tidigare erfarenhet tas med i beaktande och Brennen, 

Lazard och Adams (2020) menar att användarnas mentala modeller skapas utifrån 

tidigare erfarenhet och är viktig för deras förståelse av ett gränssnitt. Denna aspekt 

kan relateras till exempelvis Cecilias koppling mellan att 1177 vårdguidens 

befintliga färgschema var ”lättläst” och det ligger nära till hands att anta att ett 

färgschema som känns bekant också känns tryggt. 

6.2.3 Designaspekt navigation och informationshierki 

För att utvärdera navigationen bedömdes det krävas mer än att visa prototypens 

flöde och ställa frågor och därmed inleddes utvärderingen med ett test där varje 

respondent först fick i uppgift att navigera sig rätt i 1177s befintliga applikation 

och hitta tjänsten ”Förnya recept”. För att sedan genomföra samma handling i 

prototypen. 1177s befintliga applikation erbjuder inte användarna förifyllda 

uppgifter om deras recept utan detta behöver fyllas i manuellt. När deltagarna 

hittat till tjänsten har testet avslutats och användarna har därmed inte behövt söka 

reda på dessa uppgifter och informationen ansetts nog uppfyllande för att 
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utvärdera navigationen och kunna göra en jämförelse. En sammanställning av 

respondenternas resultat visas nedan:  

# Namn på 

deltagare: 

Ålder Tid att genomföra en 

receptförnyelse i befintliga 

1177 

Tid att genomföra en 

receptförnyelse i 

prototypen 

1 Anna 65 2 min och 53 sek 27 sek 

2 Bengt 67 Ger upp efter 8 min 51 sek 40 sek 

3 Cecilia 66 4 min och 42sek 41 sek 

4 Doris 69 7 min och 41 sek. Hittar fram 

med liten uppmaning om att läsa 

texten som står. 

33 sek 

5 Erik 71 Ger upp efter 10 min och 28 sek  58 sek 

 

Alla respondenterna upplevde frustration när de skulle navigera inuti 1177s 

befintliga applikation och flera avbröt testet med frågor och sa att de inte förstod. 

Två av respondenterna gav upp innan de lyckats fullfölja testet. På frågan hur det 

upplevde detta svarade de:  

Svårt. [visar hur man gör] Dit hade jag aldrig hittat! Förstår inte 

hur informationen… I och med att jag inte vet. Om jag loggar in 

med mobilt BankID är jag inte då i E-tjänsten? Var jag i en 

annan tjänst? Jag förstår ingenting!  När man klickat runt ett 

varv och kommit tillbaka till samma blir man ju frustrerad. Nu 

gjorde jag ju det ännu fler gånger än en gång och då känner man 

ju bara ”jag ger upp”. (#2 Bengt, 67år) 

Nä, vet jag kan inte sånt här. Förlåt, jag är nog för gammal. Man 

är ju för dum för att förstå så man bara klickar någonstans och 

vet inte. (#5 Erik, 71år) 

Respondenterna fick frågan om de tycker att det påverkar deras förtroende för 

applikationen om de inte lyckas genomföra en uppgift likt receptförnyelse. Tre av 
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fem respondenter svarade ja, och menade att det påverkade deras förtroende 

negativt. En av de tre respondenterna formulerar sig så här: 

Ja, jaja, helt klart. Jag tänker: ”hur tänker dom här?” på sånt 

här begränsat område för mig. Utan tvekan. Vad är det här för 

skitapp!? Så har jag ju genomlidit varje vaccinationstid.            

(#3 Cecilia, 66år) 

Frustrationen vid genomförande och att användarna upplevde testet som svårt kan 

härledas till att konkreta resultat är viktiga för den äldre målgruppen (Djoub, 

2013; Lee et al. 2011; Knowles & Hanson, 2018). I UTAUT-modellen för 

teknikacceptans finns även ett samband mellan ansträngning, resultat och fortsatt 

nyttjande av en artefakt (Venkatesh, Morris, Davis & Davis G, 2003) och utifrån 

forskning om hur måluppfyllelse vid användning kan leda till förtroende (Cyr, 

2008; Zhang et al., 2009) är det rimligt att anta att det motsatta förhållandet även 

gäller.  

De två andra respondenter som genomförde testet uttryckte inte att förtroendet 

minskade för applikationen i sig men svarade att det påverkade förtroendet för 

dem själva och sin egen förmåga. Respondenten Erik gör kopplingen till att vara 

”dum” och ”för gammal” (citat ovan) och så här svarar respondenten Bengt:  

Om man inte hittar lösningen så känner man ju sig dum. Jag ser 

ju inte vad som är ologiskt, jag tänker ju bara att det var svårt att 

hitta, ingen bra upplevelse. (#2 Bengt, 67år) 

Bengt och Eriks svar pekar mot Nymberg et al. (2019) och Kopećs et al. (2017) 

forskning som menar att äldre har lägre självförtroende vid användning av digital 

teknik och utifrån resultatet dras slutsatsen att vissa äldre användare inte kan göra 

skillnad på den egna insatsen och systemets. Alla deltagare lyckades därefter 

genomföra en receptförnyelse i prototypen och reaktionerna var positiva, samtliga 

respondenter refererade till ”enkelt” eller ”lätt” på frågan hur de upplever att 

navigera inuti prototypen.  



 72 (119) 
 

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

Det var hemskt enkelt. Hemskt enkelt. Det var i klartext.                         

(#3 Cecilia, 66år) 

Väldigt enkelt. I och med att hjärnan är inställd på att söka 

informationen om förnya recept så hittade jag ju det på en gång. 

Men jag sökte inget annat. (#2 Bengt, 67år) 

Enkelt, väldigt enkelt. (#1 Anna, 65år) 

Fyra av fem respondenter svarade att de skulle känna sig trygga med att hitta i 

appen och nyttja dess funktioner. Den femte respondenten med mer misstro 

svarade:  

Ja, det gick ju bra nu när du var här men jag skulle nog ringa 

min dotter om jag var själv ändå. (#5 Erik, 71år) 

Upplevelsen som respondenterna redogör för stämmer väl överens med studier 

som visat att enkel användning och navigering av ett system påverkade den äldre 

målgruppen positivt (Tsai et al., 2017) och leder till förtroende (Cyr, 2008; Zhang 

et al., 2009). Skillnaden mellan genomförandet av receptförnyelse kan ses utifrån 

tre aspekter: framgång vid genomförande, skillnad i tid och upplevelsen efteråt. 

Gällande framgång vid genomförande så var det två respondenter som inte 

lyckades genomföra en receptförnyelse i 1177s befintliga system medan samtliga 

respondenter lyckades med samma uppgift i prototypen. Skillnaden i tid att 

genomföra en receptförnyelse mellan befintliga 1177 och prototypen var ca 6 

minuter och 15 sekunder. Medeltalet i tid för att genomföra en receptförnyelse i 

befintliga 1177 var ca 6 min och 55 sekunder medan medeltalet i prototypen var 

ca 40 sek. Slutligen var också upplevelsen samstämmig bland respondenterna där 

prototypen utpekas som enkel och att man ”…hittade på en gång”. Resultatet 

tolkas därmed som överensstämde med forskning om enkel navigation och dess 

härledning till förtroende och att prototypen erbjudit användarna denna typ av 

upplevelse i designen.  

Samtliga respondenter tyckte att de förstod vad de olika funktionerna innebar och 

att de var intuitiva. Två menade att det var positivt med symboler till texterna och 
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en respondent hade åsikter om något större textgrad. Bengt sammanfattade sin 

åsikt så här:  

Jo, det känns jättetydligt. Första sidan är ju enkel och har inte så 

mycket information. Jag gillar det. Jag gillar inte när sidor är 

jättelånga och så måste jag rulla ner så mycket då kan jag missa. 

Hellre information uppdelad på flera sidor men i lagom 

”portion”. Om jag inte hittar infon på första sidan så brukar jag 

gå till menyn och om jag inte hittar där heller brukar jag gå dit 

det känns mest närbesläktat. (#2 Bengt, 67år) 

Två av respondenterna hade dock åsikter om menyns placering:  

Det känns… Jag är ju lite gammeldags så jag vill gärna ha 

menyn till vänster.  Men ja, listigt med de där länkarna längst 

ner också.  Gammalt tillbaka var det ju alltid något till vänster 

som man kunde utgå ifrån, som ”Arkiv”. Så den där i botten 

glömmer man ju bort. Kanske om den var samma färg som 

bården ovanför så förstod man att dom hängde samman. Men 

när man öppnar menyn så kanske man öppnar 3–4 val som mest, 

kan dom hamna därnere? ”Dina mest använda funktioner i 

menyn”? (#2 Bengt, 67år) 

Bra. Det är väl nånting som jag, jag vill gå till menyn uppe. Men 

skulle menyn vara nere så skulle jag inte känna några problem 

att göra det men jag kan inte ha bägge två jag kan välja på. För 

då ser jag att det är där nere jag ska vara. Men det är en 

vanegrej, finns inte den här där (bottenmenyn) så egentligen här 

ser jag ju, här måste jag ju först öppna den här (toppmenyn) för 

att se dom här (menyvalen). Så det är ju bara att jag känner en 

vana att söka däruppe. Jag slipper ju ett knapptryck till. Här far 

jag ju bara emellan. (#3 Cecilia, 66år) 
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Just menyns placering finns inget specifikt stöd i forskning för men däremot har 

Brennen, Lazard och Adams (2020) kunnat konstatera att förväntningarna på en 

vårdapplikation är just att den antingen har en klassisk utfällbar hamburgermeny i 

toppen eller en bottenmeny. I relation till den forskning som finns kring mentala 

modeller och att dessa anses som viktiga för att den äldre målgruppen ska förstå 

och ta till sig digital teknik (Holgersson & Söderström, 2019) ansågs 

respondenternas information om menyn betydelsefull. Salman, Wan Ahmad och 

Sulaiman (2018) menar att familjära funktioner är att rekommendera för äldre och 

Brennen, Lazard och Adams (2020) menar att det är extra viktigt för förståelsen 

av just digitala vårdtjänster.  

6.2.4 Designaspekt rekommendation 

Designaspekten rekommendation visades i tre olika utföranden i prototypen och 

sedan fick deltagarna svara på frågor om upplevd trygghet utifrån funktionen och 

ifall de skulle känna sig stärkta i sin användning om de fick denna typ av 

vägledning. För rekommendation av en anhörig (i prototypen illustreras en dotter) 

svarar samtliga respondenter att det skulle kännas tryggt. Erik beskriver att han 

ofta tar hjälp av sin fru och dotter och att det skulle kännas naturligt. Bengt och 

Cecilia antyder båda att det känns tryggt även om de inte anser sig nog gamla för 

att behöva funktionen:  

Ja, om jag var jättegammal kanske (skratt), nej men det känns 

tryggt. Det finns inget tryggare än när en person i ens närhet 

som inte har nåt vinstintresse kan hjälpa en. Ju närmare en 

identitet det är ju mer tillförlitlig rekommendation.                         

(#2 Bengt, 67år) 

Aha, jo, det tror jag mycket väl. Jag har aldrig tänkt tanken men 

nu när du säger det så. Min pappa hade kunnat hänga med lite 

grann men då måste han ha såhär, ett rekommenderat val. För 

annars skulle han sitta varje gång och undra: ”hur var det nu?” 

Det skulle vara helt bra. Jag tror många ringer och rådfrågar sina 

barn för att få hjälp med saker på datorn och får muntliga 
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instruktioner hur man ska göra.  Men det här med inloggning 

känner jag ju till. Och jag är ju van vid BankID så här tänker jag 

inte så mycket om det. (#3 Cecilia, 66år) 

Resultatet överensstämmer därmed med den forskning som legat till grund för 

designaspekten där flertalet forskare menar att sociala relationer och tillstyrkanden 

leder till ökat förtroende (Macedo, 2017; Lee & Coughlin, 2015; Venkatesh, 

Morris, Davis & Davis G, 2003; Baldauf, Fröehlich & Endl, 2020; Barbosa, Sun, 

Antin & Parigi, 2020). 

Rekommendation av den egna vårdcentralen tyckte fyra av fem respondenter var 

det minst attraktiva valet av de tre alternativen, och fyra av fem respondenter 

referera till ord som ”opersonligt” eller ”generellt” och att en människa känns 

mer förtroendeingivande än en enhet såsom ett sjukhus. Respondent Anna svarar:  

Nja, är som inte hela appen det som vårdcentralen 

rekommenderar? (#1 Anna, 65år) 

Detta resultat skiljer sig från Baldauf, Fröehlich och Endl (2020)s iakttagelse att 

rekommendationer från lokala läkare eller sjukhus skulle leda till ökat förtroende 

inom digitala vårdtjänster. Det ska dock poängteras att flertalet av respondenterna 

satte de olika typerna av rekommendation i relation till varandra och där var 

rekommendation av anhörig det som fick bäst respons i fråga om det var önskvärd 

och tillitsskapande. På andra plats kom rekommendation av läkare och som minst 

attraktiv utpekades rekommendation av vårdcentral. Resultatet kan således inte 

utpekas som en motsättning mot Baldauf, Fröehlich och Endl (2020) forskning 

men det står helt klart att rekommendation av anhörig och rekommendation av 

läkare var de två designaspekter som ansågs mest tillitsskapande. Detta skulle 

kunna förklaras med de många studier som handlar om hur sociala relationer kan 

påverka tillit för den äldre målgruppen. Exempelvis Corbett och Le Dantec (2021) 

eller Chen (2020) som menar att förtroende uppstår i interaktion mellan 

människor i den digitala kontexten eller Kopeć, Nielek, och Wierzbicki. (2018) 

som menar att äldres låga självförtroende stärks av just generationsöverskridande 

kontakt. 
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Kring rekommendation av läkare fanns delade uppfattningar. Två respondenter 

gjorde kopplingar till navigation och att ett meddelande eller rekommenderat val 

av deras läkare skulle underlätta för dem att hitta till rätt plats där exempelvis 

provsvar skulle visas. Två respondenter svarade att den sociala kontakten kändes 

”trevlig” och ”trygg”: 

Aha, riktigt trevligt. Som att vi nästan pratade med läkaren. 

Mycket förtroendeingivande. (#3 Cecilia, 66år) 

Tryggare, svår fråga. Tryggare vet jag inte, men det skulle ju 

vara trevligare. Att dem ändå bemödade sig att skriva till mig 

”Hej, nu har ditt provsvar kommit”. Det är ju kanske mer tillit 

mot själva läkaren än appen. (#4 Doris, 69år) 

Återigen belyser resultatet att den social kontakten anses som viktig och just att få 

feedback och interagera kan kopplas mot tidigare forskning.  Tsai et al. (2017) 

menar att den äldre målgruppen behöver få bekräftelse och stöttning att de är på 

rätt spår och flertalet forskare menar att just feedback är extra viktigt för den äldre 

målgruppen och att den med fördel ges som dialog (Nurgalieva et al., 2019; 

Salman, Wan Ahmad & Sulaiman, 2018). 

6.2.5 Designaspekt säkerhet i interaktion 

För designaspekten säkerhet i interaktion uppgav tre av fem respondenter en 

positiv syn till information om säkerhetsaspekter men funktionen missförstods, 

ansågs klumpig och symbolen missvisande. Respondenten Erik menar att han inte 

skulle förstå att han kunde klicka på symbolen. Samma upplevelse har 

respondenten Bengt som säger så här:  

För mig ser det här ut som en ”låsikon” såsom att jag inte kan 

klicka här. (#2 Bengt, 67år) 

På frågan huruvida respondenterna skulle uppleva sig tryggare med denna 

funktion kommer spridda svar:  
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Nja, man tänker som att den här appen redan gjort sitt yttersta 

för att ändå vara säker. Tänker om någon verkligen, verkligen 

vill hacka den så är den säker då? Och det här om tystnadsplikt, 

vem, får läsa min journal och sekretess det vet man redan. Men 

kan någon hacka den här? Kan någon ta sig in i min telefon?       

(#1 Anna, 65år) 

Nää, nä det tror jag inte. Ska det vara sådär att samma 

information dyker upp på varje? Känns lite tjatigt. Jag tänker 

mer att den här informationen vill man ju ha innan man ens 

startar. Tänker också att jag inte är så intresserad av säkerheten, 

jag tänker att dom har ju resurser och har gjort ett säkert system.  

I sådana fall hade jag velat ha nån funktion här så jag vet om jag 

varit här förut eller inte. Cookies och sånt är jag inte så 

intresserad av. (#2 Bengt, 67år) 

Ja, det tycker jag är bra. Om det är lättillgängligt i appen. Jag 

såg ju vad jag gjorde när jag fick ett meddelande på Facebook 

som sen visade sig vara virus, Då började jag desperat försöka 

hitta vad jag skulle göra nu. Då hittade jag själv ingenting utan 

fick hjälp av min son med rådet att byta lösenord. När man är 

lite upprörd är det svårt att hitta vad man ska göra.                          

(#3 Cecilia, 66år) 

Respondenten Cecilia får följdfrågan utifrån sin berättelse ovan om hur hon 

utsatts för virus vilka aspekter inom säkerhet hon önskade fanns lättillgängligt 

som kunde öka hennes trygghet. Hon svarar: 

Det är hela det där. Det gör ingenting om du kommer in på min 

journal, det står inte så mycket där men det är ändå viktigt att 

ingen läser den. Och ingen läkare eller sjuksköterska ska läsa 

den utan att ha frågat mig. De ska fråga innan de går in i den! 

Jag vill känna mig säker att ingen kan göra det. Och det är just 
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sjukhuspersonalen, de ska bara göra det de ska och inte titta 

vidare. (#3 Cecilia, 66år) 

Resultatet visar på en form av behov av mer akut hjälp eller funktion som kan 

hjälpa respondenterna utanför systemets allmänna läge och att information om 

säkerheten kan vara viktigt vid start men just under användning ändras behovet. 

Forskning på området är mer generell gällande säkerhetsaspekter och kan därmed 

inte kopplas. Baldauf, Fröehlich och Endl (2020) menar exempelvis att 

datasäkerhet som kunde garantera användarna att deras hälsodata inte spreds var 

viktigt för förtroende vid digitala vårdtjänster. Sowon och Chigona (2020) menar i 

sin studie att det är viktigt att möta användarnas rädslor för bedragare, dolda 

kostnader eller spridning av känslig information för att uppnå tillit. Sett i ljuset av 

denna forskning kan resultatet sägas vara viktigt för prototypens fortsatta 

utveckling.  

Inom området data- och personlig integritet återkom flera respondenter till 

säkerhetsaspekten och det kunde konstateras att rädsla finns för hackare, 

bedragare men också för vårdpersonal. Tre respondenter uppger vid något tillfälle 

att de inte litar fullt ut på personalen. Respondenten Cecilia finns beskrivet i 

citatet ovan. Respondenten Doris säger på frågan om designaspekten 

rekommendation av din vårdcentral:  

Ja, känns mer generellt än dom andra. Då vet man ju inte vem 

som suttit där och klickat i min journal. (#4 Doris, 69år) 

På temat säkerhet i interaktion ställs också frågan om respondenterna har hört 

talas om funktioner som heter spärra och försegla gällande exempelvis sin journal 

och då svarar respondenten Anna: 

Va? Har dom? Dom skulle man ju vilja stod här [pekar på 

funktionen säkerhet i interaktion]. Varför har man inte gjort det 

här? Det hade nog varit intressant. Jag litar inte fullt ut på 

vårdpersonal heller att dom inte läser otillbörligen min journal. 

(#1 Anna, 65år) 
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Ingen av de övriga respondenterna hade kunskap om funktionerna spärra och 

försegla. En respondent svarar såhär: 

Nej, det har jag inte. Det kan man göra alltså? Är det jag själv 

som gör en spärr? [Jag förklarar]. Ja, det skulle ju vara 

intressant att ha lite mer lättillgängligt. Jag skulle på en gång gå 

in på den här ”vem får läsa min journal” Det är ju så pass 

känsliga saker ändå inom sjukvården vilka än diagnoser man har 

så är det ju såhär att man säger ju inte dom till någon annan 

människa. Kanske om du själv lyfter upp dom då kan man ju 

fråga men inte annars. (#3 Cecilia, 66år) 

Resultatet av utvärderingen av designaspekten säkerhet i interaktion kan således 

konstateras varit något felriktad designad i prototypen. Respondenternas oro för 

dataintrång berörde hackare och bedragare men också vårdpersonal och 

designaspektens informativa ansats ansågs inte nog tillitsskapande. 

6.2.6 Designaspekt senast nyttjad 

Till designaspekten senast nyttjad (se figur 13) var samtliga av respondenterna 

positiva men det fanns delade uppfattningar om hur man behövde stöttning av 

funktionen och två personer hade svårt att förstå symbolen. Respondenterna Bengt 

och Doris ställer sig positiva till trygghetsaspekten men säger:  

Det där är bra men jag fattade som inte vad knappen betydde när 

det var så många olika ikoner. Det var lite det jag pratade om 

tidigare. (#2 Bengt, 67år) 

Ja, det där gjorde jag ju om och om igen för vaccinationen. Då 

kom jag inte ihåg hur jag hade gjort men jag visste ju att jag 

hade gjort det. Men att det betydde det, det förstod jag inte om 

du inte förklarade. Hade jag bara sett klockan och ett datum: Nä, 

då hade det stått still. Det blir svårt att veta var jag ska klicka 

när det som är två saker jag kan välja i samma.  (#4 Doris, 69år) 
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Respondenten Anna menar att det behöver stå redan på första sidan för annars 

behöver hon söka sig fram till tjänsten ändå:  

Kan jag slippa ringa då? Det skulle jag vilja! Men den här 

funktionen skulle jag behöva på första sidan då, för jag hittar ju 

aldrig hit annars. (#1 Anna, 65år) 

Designaspekten hade som mål att minska den kognitiva minnesbelastningen och 

ge feedback till användaren som kunde stötta dem till att hitta fram till rätt 

tjänster. Utifrån resultatet kan utläsas att feedbacken uppskattades och ansågs 

trygga av respondenterna men att funktionen behöver ta en annan form. Flera 

respondenter bekräftar att de har problem att komma ihåg hur de tidigare nyttjat 

applikationen i likhet med Salman, Wan Ahmad och Sulaiman (2018) och 

Nurgalieva et al. (2019) forskning om äldres behov av minnesstöd. 

6.2.7 Designaspekt mer information 

Som nästa steg i den externa kritiken blir respondenterna visade genomgången (se 

figur 14) och får därefter svara på frågan om de brukar ta del av liknande 

genomgångar med information vid start av program eller applikationer. Fyra av 

fem respondenter svarar ja. Erik är den enda som inte tidigare tagit del och han 

säger så här:  

Nä, men jag har aldrig fått någon sådan. Jag skulle nog glömma 

bort det där lika snabbt. Ofta är det min fru eller dotter som 

laddar hem appar första gången och hjälper mig att logga in så 

jag skulle nog behöva få den varje gång. Är det tänkt så?                  

(#5 Erik, 71år) 

Samtliga respondenter ställer sig positiva till att få mer information vid start av 

applikationen och på frågan huruvida funktionen skulle kunna bidra till tillit för 

applikationen svarar alla respondenter utom Doris ja, Doris säger i stället såhär: 

Ja, nämen kanske mer tillit till mig själv att jag skulle våga 

prova alla funktioner och så. (#4 Doris, 69år) 
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Mmh, mmh, ja. Det skulle jag vilja veta. Jag vill veta hur deras 

säkerhet är upplagd. Jättebra. Allt var bra. Allt hade betydelse. 

(#1 Anna, 65år) 

Ja, mycket av det här visste jag inte. Jag förstår ju nu att 1177 är 

vårdens egna. (#2 Bengt, 67år) 

Absolut, då måste den vara så här… jag är inte så säker på att 

den ska vara så här att man ska välja själv om man ska se den 

eller inte se den. Det är ju som med olika villkor då bläddrar 

man ju bara förbi men så här kortfattat och så här bra 

information det orkar man ju med. Och jag undrar om inte jag 

skulle vilja läsa igenom det här i alla fall första gången jag 

öppnar appen. Det är mycket som jag får en aha-upplevelse av, 

det känns hemskt tryggt med säkerheten. (#3 Cecilia, 66år) 

Ja, jag gillar att veta. Men texten är ju liten, det blir med 

förstoringsglas jag får läsa den där då (skratt). (#5 Erik, 71år) 

Respondenten Cecilia är den som ger mest återkoppling på funktionen och är 

särskilt nöjd över att det finns information om säkerheten. Hon säger så här om 

funktionen:   

Det såg jag ju när jag var in och första gången skulle boka 

vaccination. Då hade det varit bra att ha haft en genomgång för 

då hamnade jag ju nå fel där då och började se ”Men gud, kan 

man läsa sin journal här? Men vad har dom skrivit om den sista 

medicinen jag har nu egentligen?”. Och så hade jag varit och 

tagit nåt prov för en tid sen, ”Men oj, få se hur läser man 

provresultat?” men det blev ju bara svammel för jag förstod inte 

svaren. Det var ju som grekiska. Så när jag började gå in så satt 

jag bara och svamlade och då visste jag inte riktigt. Så det är 

jättebra med en genomgång.  Sådana här saker är ju riktigt bra 

att läsa i början. Direkt. Mycket bra. Var får jag veta det här 
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annars? (Jag svarar). Sådana här saker (pekar på säkerhetssliden 

om personuppgifter) det intresserar mig mycket. Nu är det ju 

hela tiden den ena bluffen efter den andra och du ska ha det här 

att det är klart att du inte kan lämna ut den här koden och det är 

ju klart att banken inte ringer hem till dig.  Det här var hemskt 

intressant! (#3 Cecilia, 66år) 

Designaspekten mer information kunde från resultatet tolkas leda till ökad tillit 

bland respondenterna. Därmed kunde Tsai et al. (2017) s forskning om hur ett 

systems stöttning kan minska oro och hjälpa den äldre målgruppen nå sina mål 

bekräftas. Flertalet av respondenterna nämnde också till mängden information på 

varje sida med positiva ordalag vilket också överensstämmer med Nurgalieva et. 

al (2019) kontextuella riktlinjer om att utforma den kognitiva belastningen i 

mindre delar. 

Utbildande funktioner har tidigare utpetas som viktiga av Macedo (2017) och 

enligt enligt Leung et al. (2012) är inte äldre benägna att testa sig fram i ett 

gränssnitt vilket skulle ge vikten av utbildning om systemet än mer tyngd. En 

tendens till detta kan anas bland deltagarna Erik och Cecilia där att klicka runt och 

leta i applikationen kan likställas med något dåligt.  Erik citeras tidigare med 

orden ”…man bara klickar någonstans och vet inte.” och Cecilia säger ”Så när 

jag började gå in så satt jag bara och svamlade...” och refererar då till sin 

tidigare användning av 1177 då hon provade sig fram till olika funktioner.  

En svaghet till designaspekten som kunde konstateras var äldres minne och 

huruvida de skulle komma ihåg genomgången från gång till gång, vilket också 

flertalet forskare styrker (Mylonopoulou, Weilenmann, Torgersson & Jungselius, 

2020; Nurgalieva et. al.,2019) 

Respondenten Doris gjorde kopplingar till förtroende för den egna förmågan 

vilket även flertalet forskare tidigare nämnt (Kopeć et al. 2017; Holgersson & 

Söderström 2019; Nymberg et. al.,2019). 
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6.2.8 Avslutande frågor 

Innan avslut tillfrågades respondenterna några sammanfattande frågor. En av 

dessa var vilken av applikationerna de föredrog mellan befintliga 1177 och 

prototypen. Samtliga föredrog prototypen. Respondent Anna hänvisade till att 

”man vill ju att det ska gå enkelt”. De fick också frågan om det finns andra 

designaspekter som skulle kunna hjälpa dem att känna förtroende eller trygghet 

vid användning, tre av respondenterna svarade: 

Skulle gärna se någon kodlösning med flera olika nycklar.       

(#1 Anna, 65år) 

Jag tycker man kommer långt med bara BankID. Om det är 

sådär som det är på banken när man betalar räkningar och ska 

lägga till ny betalningsmottagare så måste jag starta dosan igen 

och då blir jag bara irriterad. Då tänker jag ”ouff”, jag tar den 

sist och då är det ju ändå bara lite extra jobb. Inte för mycket av 

det. Men en jättesäkerhet när jag ska in. (#3 Cecilia, 66år) 

Nä, det tror jag inte. Jag tror ju på min egen förmåga så om så 

det bara skulle vara att man skulle logga in med lösenord och 

inte BankID så skulle jag tro att jag kunde komma på ett 

jätteavancerat lösenord som ingen kunde knäcka!                           

(#2 Bengt, 67år) 

Resultatet av respondenternas egna förslag till designlösningar för ökat förtroende 

var spridda: vissa ökade mer autentisering och andra tyckte inte ens att BankID 

behövdes. Till detta kan det dock behövas en påminnelse om att respondenterna 

tidigare gjorde starka kopplingar mellan hur pass känslig information deras 

hälsojournal innehöll och hur pass offentlig person de var. Exempelvis svarade 

respondenten Bengt som inte tyckte applikationen 1177 behövde autentiseras med 

BankID i en tidigare fråga ”…Om nån skulle komma över mina journaler så gör 

inte det så mycket.”  
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Avslutningsvis fick respondenterna frågan om det fanns något övrigt de ville 

lägga till eller uppmärksammat under tiden som prototypen visats. Två 

respondenter hade tillägg:  

På recept hade jag behövt en större gräns mellan receptet. det är 

bara en tunn strimma nu, svårt att se var gränsen går.               

(#2 Bengt, 67år) 

Det är ju det här med apoteket och vilka mediciner man sedan 

får. Det kan göra mig osäker. Ibland säger dom på apoteket att 

jag kan få en annan eller att den jag har på receptet att den inte 

ingår i förmånen. Och sen kommer jag hem och så ser jag att det 

var ju den jag hade sist. (#3 Cecilia, 66år) 

6.2.9 Sammanfattning extern kritik 

Avslutningsvis kan resultatet från den externa kritiken sammanfatta att merparten 

av respondenterna redan vid start hade ett högt förtroende för 1177 vilket kunde 

härledas till att applikationen var statlig. När respondenterna sedan fick navigera i 

applikationen och genomföra testet att förnya sitt recept så svarade majoriteten av 

respondenterna att komplexiteten i att navigera applikationen ledde till minskat 

förtroende och att de föredrog att nyttja den förenklade prototypens gränssnitt för 

att navigera sig. Ett något diffust resultat utkom från designaspekten färg där 

majoriteten av respondenterna föredrog det blåa färgschemat medan enbart två 

respondenter uttryckligen kopplade färgen till förtroende. Gällande 

designaspekten rekommendation föredrog samtliga av respondenterna 

rekommendation av anhörig och rekommendation av läkare för ökat förtroende 

och den mänskliga kontakten och interaktionen lyfts fram som viktiga 

komponenter. Designaspekten säkerhet i interaktion tycktes feldesignad och 

respondenterna kunde medge att säkerhet fyllde en viktig funktion för deras tillit 

men inte på ett sätt att den ansågs tillfredsställda av prototypens design. 

Funktionen senast nyttjad följde ett liknande mönster där respondenterna såg nytta 

av designaspekten i deras användning men att dess specifika utformning i 

prototypen inte var tillfredställande. Slutligen kunde resultatet av den externa 
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kritiken konstatera att designaspekten mer information fick positivt gensvar i 

fråga om hur förtroendeskapande funktionen ansågs vara och samtliga 

respondenter tyckte att funktionen i huvudsak var positiv.   

6.3 Slutgiltigt designförslag 

Som sjätte steg i konceptdriven interaktionsdesignforskning har en revidering av 

konceptet skett utifrån den information som framkommit i föregående avsnitt 

extern kritik. En bild av prototypen i sin helhet kan ses i figur 15 och figur 16. 

Nedan presenteras de ändringar som skett uppdelat på respektive designaspekt:  

6.3.1 Designaspekt färg 

Utifrån den externa kritikens resultat fanns en tydlig favör för den blå färgen som 

en favoritfärg men bara två respondenter gjorde svaga kopplingar till att färgen 

skulle anses som utpekat förtroendeingivande. Trots detta gjordes valet att ändra 

färg till blått med hänvisning till Bonnardel, Piolat och Le Bigots (2011) 

forskning som menar att det inte finns någon exakt vetenskap som kan avgöra 

varför vissa färger framkallar vissa känslor hos användare och att den blåa färgen 

ansågs som den färg med bäst förutsättningar att leda till förtroende utifrån de fyra 

alternativ som respondenterna tagit ställning till. Designaspekten kvarstår med 

kallt färgschema (Oyibo & Vassileva, 2020) och färger som går ton i ton (Schloss 

& Palmer, 2011) för att eftersträva den färgharmoni som Lichte (2007) 

förespråkar. 

6.3.2 Designaspekt navigation och informationshierki 

Gällande designaspekten navigering bedömdes inte några större förändringar 

behöva ske då navigationen i huvudsak var till förnöjsamhet i första prototypen. 

Det som framkom i den externa kritiken berörde främst svårigheter i att hantera att 

alternativ var möjliga att finna både från den utfällbara hamburgermenyn i vänster 

hörn och från bottenmenyn i första prototypen. I och med att två respondenter 

redogjort för att vänster hörn ansågs som intuitivt rätt ställe att hitta menyn på 

valdes den utfällbara hamburgermenyn behållas som applikationens huvudsakliga 

navigation. 
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Figur 15: Slutgiltigt designförslag, del1. Källa: Författarens egna bildmaterial 
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Figur 16: Slutgiltigt designförslag, del2. Källa: Författarens egna bildmaterial 



 88 (119) 
 

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

Designvalet kunde också finna stöd i Salman, Wan Ahmad och Sulaimans (2018) 

råd om att nyttja kraften i det familjära för den äldre målgruppen och de många 

studier som menar att just mentala modeller är viktiga för äldres förståelse av 

digital teknik (Holgersson & Söderström, 2019), särskilt när det gällde digitala 

vårdtjänster (Brennen, Lazard & Adams, 2020). Bottenmenyn kvarstod dock då 

ett behov av att synliggöra applikationens aktuella säkerhetsläge tillkom 

tillsammans med forskningen argument att ett hjälp-avsnitt alltid bör finnas 

Figur 17: Designaspekt 

navigation och 

informationshierki. Källa: 

Författarens egna 

bildmaterial. 
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synligt och tillgängligt för den äldre målgruppen (Tsai et al., 2017). Ikonen med 

länk till sidan ”min profil” bedömdes därmed kunna placeras i bottenmenyn för att 

på så sätt samla dessa tre ”övriga”-funktioner som mer berörde ett användarens 

egna inställningar och stödfunktioner till applikationen än 1177s vårdtjänster. 

I övrigt kvarstod applikationens struktur med startsida och informationshierki. Se 

figur 17. 

6.3.3 Designaspekt rekommendation 

Designaspekten rekommendation hade i första prototypen tre olika varianter. Efter 

den externa kritiken kunde rekommendation av vårdcentral tas bort och kvar blev 

således rekommendation av anhörig och rekommendation av läkare som båda 

ansågs påverka förtroendet för 1177 vårdguidens positivt. För designaspekten 

rekommendation av läkare bör dock nämnas att två respondenter menade att 

funktionen snarare hjälpte dem att navigera och skapa tillit till läkaren själv än 

tillstyrkan för själva applikationen. 

Utseendet för funktionen skiljer sig inte från tidigare, se figur 11. 

6.3.4 Designaspekt säkerhet i interaktion 

Designaspekten säkerhet i interaktion ansågs viktig av respondenterna men 

utformningen av designaspekten i tidigare prototyp visade sig inte fylla sitt syfte. 

Utifrån empirin intervjuerna resulterade i kunde därför tre nya funktioner 

manifesteras i gränssnittets design. Dessa fick namnen: Aktuellt säkerhetsläge, 

bemyndigande val och insyns-kontroll och beskrivs närmare nedan. 

6.3.4.1 Designaspekt aktuellt säkerhetsläge 

Designaspekten visas i figur 18 och är en del i bottenmenyn som ständigt ska 

kunna indikera till användaren huruvida applikationen är säker att använda eller 

inte. Detta indikeras med färgen i cirkeln intill ikonen där grönt står för säker och 

rött för fara. Menyvalet ”din säkerhet” samlar även användarens alla funktioner 

runt just datasäkerhet och integritet. Utifrån respondenternas information om att 

den viktigaste säkerhetsaspekten handlade just om den akuta fasen och oro fanns 

för huruvida de ”blivit hackad” eller ”om någon är inne på mig” så gjordes nedre 
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navigationsfält om och ett menyval lades till som hette just säkerhet. Flertalet 

respondenter menade att det inte var applikationens huvudsakliga funktioner de 

var oroliga för utan snarare att bedragare eller hackare skulle ha kommit förbi 

ordinarie säkerhetsspärrar. Designaspekten aktuellt säkerhetsläge avser fungera 

likt ett virusprogram på en dator och kunna indikera hur säkerheten är just nu samt 

huruvida användaren behöver vidta några åtgärder och i de fall behov att vidta 

åtgärder uppstår kan denna funktion indikera vad användaren behöver göra. 

Denna funktion är sprungen ur respondentens redogörelse att det varit svårt att 

hitta information om säkerhet eller vad de behövde göra efter att de fått virus på 

Figur 18: 

Designaspekt aktuellt 

säkerhetsläge. Källa: 

författarens egna 

bildmaterial 
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sin dator och befunnit sig i ett stressat läge. Tsai et al. (2017) menar att systemets 

stöttning är en grundpelare för den äldre användaren och att digital teknik behöver 

minska den äldres oro samt att hjälp-avsnitt hela tiden behöver finnas tillgängligt. 

Ytterligare stöd i forskning ger Barbosa, Sun, Antin, och Parigi (2020) som menar 

att design för tillit behöver möta målgruppens specifika förutsättningar och rädslor 

för att fylla sin funktion.  

6.3.4.2 Designaspekt bemyndigande val 

En omarbetning av designaspekten säkerhet i interaktion resulterade i 

bemyndigande val. Den tidigare designaspekten hade fokus på att informera om 

applikationens säkerhet intill respektive område och respondenterna menade att 

ytterligare information både var felplacerad och inte heller stärkte deras 

förtroende. Det som respondenterna i stället menade var intressant utifrån 

tillitsaspekten var mer tillgängliga val-funktioner som bemyndigade dem i deras 

bestämmanderätt över vem som kunde se och ta del av deras uppgifter. 

Designaspekten fungerar på liknande sätt som i förra prototypen där användaren 

genom en ikon intill menyvalet (tre prickar, se figur 19, bild 1) når inställningsval 

där exempelvis funktioner såsom spärra och försegla finns tillgängliga i 

applikationen (se figur 19, bild 2). I den tredje bilden i figur 19 exemplifierar 

funktionen extra lösenordsskydd som också finns tillgängligt som val att aktivera. 

Extra lösenordsskydd är tänkt fungera som en möjlighet att ställa in ytterligare en 

kod för särskilda delar av applikationen där känslig information finns och vid 

användning behöver sedan användaren ange rätt kod för att nå dessa delar. 

Sammantaget ska designaspekten bemyndigande val belysa användarnas olika 

behov av säkerhet och deras rätt att välja egen nivån på säkerhetsläge.  

Utifrån respondenternas information om att deras behov av säkerhet skilde sig och 

oron steg i relation med hur offentlig person de var och hur känslig information 

deras hälsojournal innehöll drogs slutsatsen att behovet av säkerhetsskydd var 

individuella. Vissa av respondenterna menade att extra autentiseringsmetoder 

ansågs besvärliga medan andra efterlyste dessa, kompromissen i designen 

landande därmed i valfria funktioner. Stöd till designvalet återfinns i Brennen, 

Lazard och Adams (2020) forskning som visat att användare önskade många 
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funktioner i hälso- och sjukvårdapplikationer även om de inte själva skulle 

komma att nyttja dessa. I Lees och Coughlins (2014) modell är just 

självständighet en grundpelare och Chen (2020) som menar att det är viktigt att 

designa så äldre känner ett bemyndigande vid användning och en känsla av 

kontroll.  

6.3.4.3 Designaspekt insynskontroll 

Utifrån den externa kritiken framkom även att tillitsaspekten ofta berörde 

vårdpersonal och flertalet respondenter redogjorde för en oro att personal inom 

vården otillbörligen kollade deras journal. Inom befintliga 1177 applikation finns 

en funktion som heter loggrapport där användare kan kontrollera senast inloggade 

Figur 19: Designaspekt bemyndigande val. Källa: författarens egna bildmaterial 
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personer i deras journal men för att nå 

funktionen behöver användarens söka 

långt ner i informationshierkin. Därmed 

valde designaspekten att synliggöra 

denna funktion och placera den i enlighet 

med Salman, Wan Ahmad och Suliman 

(2018) rekommendation om att viktig 

information ska komma först. Att 

tillgodose målgruppen äldres behov och 

placera efterfrågade funktioner i en enkel 

och intuitiv hierarki menar många 

forskare är viktigt (Lazard et al., 2016; 

Tsai et al., 2017; Cyr, 2008; Zhang et al., 

2009). Funktionen placerades i början av 

journal-sidan med indikation på om 

någon ny inloggning skett sedan 

funktionen senast kontrollerats. Se figur 

20. 

 

6.3.5 Designaspekt senast nyttjad 

Även designaspekten senast nyttjad fick kritik av respondenterna och många 

menade att stödet aspekten kunde erbjuda behövdes i ett tidigare skede i 

prototypens flöde, förslagsvis redan på startsidan. Startsidan innehöll tidigare 

”Dina mest använda tjänster” och detta byttes därmed ut till ”Dina senast 

använda tjänster” (se figur 21, bild 2).  Tillsammans med knapparna som leder 

användaren till själva tjänsten finns också en nedfällbar instruktion användaren 

kan nyttja som visar en form av flödesschema över vilka interaktioner användaren 

nyttjade sist för att genomföra handlingen (se figur 22, bild 3). Symbolen i första 

prototypen har tagits bort med hänvisning till att den inte var intuitiv och enkel att 

förstå. Även knappens dubbla funktioner reviderades till den andra prototypen då 

den upplevdes svårt att förstå och genomföra för respondenterna. I stället har val 

Figur 20: Designaspekt insynskontroll. Källa: författarens 

egna bildmaterial 
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som tidigare nyttjats av respondenten inuti gränssnittet markerats med en text 

ovanför knappen ”Senast nyttjad 2022-05-25”, se figur 21 bild 1. 

I övrigt kvarstår designaspekten huvudsakliga syfte att stötta användare med 

nedsatt minne i sin användning i enlighet med tidigare forskning (Nurgalieva et 

al., 2019; Salman, Wan Ahmad & Sulaiman, 2018; Tsai et al., 2017). 

Figur 21: Designaspekt senast nyttjad. Källa: författarens egna bildmaterial 
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6.3.6 Designaspekt mer information 

Designaspekten mer information fick god kritik 

av respondenterna och det enda som påpekades 

var huruvida användaren skulle komma ihåg 

informationen nästa gång de skulle nyttja 

applikationen. En respondent menade att de 

bara behövde läsa denna en gång medan en 

annan menade att behovet av information 

behövdes varje gång. Som lösning på 

designdilemmat lades en sista sida till i 

genomgången där respondenten fick välja själv 

hur ofta informationen skulle visas.  I övrigt 

består designen av aspekten i enlighet med figur 

22.  

 

 

  

Figur 22: Tillägg designaspekt mer information. 

Källa: författarens egna bildmaterial 
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7. DISKUSSION 
Denna studie har avsett svara på frågan: Vilka designaspekter i gränssnittet 

förstärker känslan av förtroende för 1177 vårdguiden för målgruppen äldre? I detta 

avsnitt kommer en diskussion föras kring huruvida resultatet gett svar på frågan och 

vilka designaspekter det i sådana fall gäller. Diskussionen syftar också till att fullfölja 

det sjunde och sista steget i konceptdriven interaktionsdesignforskning, 

kontextualisering av koncept, och designaspekterna kommer att relateras och 

värderas mot omvärlden genom att bland annat ställas mot forskning inom 

området. Inledningsvis kommer en diskussion föras kring studiens 

tillvägagångssätt och metodval.  

7.1 Metoddiskussion 

Valet av metod har utgått från frågeställningen och då frågeställningen syftar till 

att arbeta fram ett teoretiskt bidrag till designfältet valdes konceptdriven 

interaktionsdesignforskning vars främsta syfte är just att utveckla teoribildning till 

informatik-området. För att genomföra studien hade fler metoder varit möjliga att 

nyttja men till favör för konceptdriven interaktionsdesignforskning låg dess starka 

koppling till informatik-området. Inom informatik-området finns även metoden 

designforskning men då denna studie inte avsåg utveckla användningen av digital 

teknik genom forskning uteslöts metoden. Till konceptdriven 

interaktionsdesignforsknings femte steg, extern kritik, valdes att genomföra en 

utvärdering med kvalitativ ansats genom intervjuer. Att just en kvalitativ ansats 

valdes hade flera orsaker, dels studiens omfattning och möjlighet till spridning, 

dels en målsättning att förstå användarna på djupet och få möjlighet till att 

analysera deltagarnas personliga upplevelse som användare. Detta bedömdes 

lämpligast göras genom den kvalitativa ansatsen som beskrivs kunna ge ett fylligt 

informationsunderlag och djup i svaren (Patel & Davidson, 2019). För att uppnå 

ett fylligt informationsunderlag ansågs öppna intervjuer som den mest lämpade 

metoden då frågor kan anpassas till situationen och även följdfrågor ställas i de 

fall behov uppstår (Patel & Davidson, 2019). Den kvalitativa metodens resultat 

har kommit att kritiseras för dess förmåga att generaliseras (Rienecker & Stray 

Jørgensen, 2018) och en av denna studies stora brister är också huruvida 
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resultatets underlag är generaliserbart. En övervägning att låta studien utgå från en 

kvantitativ ansats gjordes initials men med hänvisning till studiens omfattning 

kom detta tillvägagångssätt att väljas bort.  

Ytterligare en aspekt inom studiens metod är det bekvämlighetsurval av 

respondenter som skett. Detta val har gjorts som en nödvändig åtgärd för att 

genomföra studien då rekrytering av utomstående respondenter utifrån rätt 

kriterier inte lyckats. Även bekvämligheturval har kritiserats och exempelvis Patel 

och Davidson (2019) menar att den sociala kontexten som empirin samlas in i kan 

påverka utfallet. För att motverka detta har varje intervju inletts med information 

om studien och även en uppmaning till respondenterna att fokusera på frågorna 

som om vi inte kände till varandra sedan innan. Bekvämligheturvalet har upplevts 

positivt vid intervjutillfällena så till vida att respondenterna uppfattades som 

avslappnade. Dock skedde en vändning då vissa av respondenterna skulle 

genomföra testet som syftade till att utvärdera navigationen i befintliga 1177 

vårdguidens applikation och prototypen. Två av respondenterna blev märkbart 

stressade och uttryckte en osäkerhet huruvida de skulle klara ”testet”. För att 

motverka upplevelsen av att de skulle ”testas” byttes ordval och upplägg ut till de 

kvarstående intervjutillfällena där betoning låg på att ”utvärdera navigation” och 

tidtagning skedde i det dolda.  Vid testet med befintliga 1177 har studieförfattaren 

valt att titta bort och inte följa testet visuellt vid exempelvis inmatning av kod för 

BankID eller i de fall deltagarna kommit in på känslig information. Detta bedöms 

inte som graverande för studiens resultat då testet främst utvärderats genom tid 

och deltagarnas upplevelse efteråt.  

Bekvämlighetsurvalet upplevdes i denna kontext som positivt men det är också 

möjligt att deltagarnas svar färgats av vad de tror studieförfattaren vill höra eller 

är begränsade i sina svar för att undvika jobbig stämning senare eller uppleva sig 

som dömda. Denna omständighet presenteras därför transparent här för att kunna 

finnas i åtanke. 

Till litteraturgenomgången har sökord och databaser nyttjats enligt tidigare 

beskrivning och den litteratur som funnits har också legat till grund för denna 

studies resultat. Därmed kan det vara på sin plats att nämna att förutom de 
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relevanta artiklar som hittats och presenteras i litteraturgenomgången kan det inte 

uteslutas att ytterligare forskning gjorts på området som missats och hade kunnat 

påverka denna studies resultat och slutsats. Som argument för studiens resultat har 

i stället sökord, databaser och källor redovisats på ett transparent sätt. Ytterligare 

en aspekt på litteratur som legat till grund för denna studie är den iakttagelse som 

Nurgalieva et al. (2019) gjort avseende hur tidigare forsknings definition av äldre 

gått isär. De menar att vissa studiers empiri har utgått från väldigt olika 

ålderskategorier och i vissa studier har äldre klassat som alla över 55 år utan övre 

gräns. Detta kritiserar de för att vara en alltför bred avgränsning och ger denna 

studie en felmarginal att ta med i beräkningen. 

7.2 Resultatdiskussion 

Frågeställningen till denna studie är sprungen ur Lindberg och De Troyers (2020) 

forskning som slår fast att det saknas designriktlinjer för den äldre målgruppen för 

att uppnå förtroende genom gränssnittsdesign. Studien har utgått från 

frågeställningen Vilka designaspekter i gränssnittet förstärker känslan av förtroende 

för 1177 vårdguiden för målgruppen äldre? 

Utifrån forskning på området kunde några designaspekter ringas in som ansågs extra 

viktiga både för målgruppen äldre och för att skapa förtroende för en vårdapplikation 

såsom 1177 vårdguiden. Dessa har följt med genom denna studies olika kapitel och 

går under namnen: färg, navigation och informationshierki, rekommendation, 

säkerhet i interaktion, senast nyttjad och mer information. Designaspekterna kom att 

utvärderas genom fem respondenter och revideras utifrån kritiken som uppkommit. 

En designaspekt uteslöts efter kritiken, säkerhet i interaktion, och i stället tillkom tre 

andra: Aktuellt säkerhetsläge, bemyndigande val och insyns-kontroll. Nedan 

kommer de åtta designaspekter som studiens resultat lett fram till presenteras och 

diskuteras i förhållande till frågeställningen.  

7.2.1 Designaspekt färg 

Utifrån tidigare forskning byggdes ett färgschema upp som kunde varieras i olika 

kombinationer. Fyra fastställda kombinationer utvärderas (se figur 7) sedan av 

respondenterna utifrån deras upplevelse av förtroende. Flertalet av respondenterna 

hade svårt att ge ett specifikt svar och gjorde kopplingar till färger de tyckte om, 
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läsbarhet samt ställde de olika färgkombinationerna i relation till varandra. Trots 

att majoriteten av respondenterna föredrog det blåa färgschemat går inte att 

fastställa att just blått skulle påverka förtroendet positivt. Resultatet kan sägas 

peka mot en antydan men denna studie kan bara fastställa att blå var användarnas 

favoritfärg. Tidigare forskning pekade mot samband mellan kallare färgschema 

och upplevt förtroende (Oyibo & Vassileva, 2020) men även denna aspekt var 

svår att utvärdera genom respondenternas svar då 1177 vårdguidens befintliga 

färgschema i varma toner såsom gul, rosa och rött kom på andra plats i 

utvärderingen.  

7.2.2 Designaspekt navigation och informationshierki 

Resultatet från forskning och denna studies empiri var samstämmande gällande 

huruvida enkel och intuitiv navigation och välstrukturerad informationshierki 

kunde leda till förtroende. Samtliga respondenter menade att de kände sig trygg 

med att navigera inuti prototypen då den upplevdes enkel och lätt att använda och 

det motsatta för 1177 vårdguidens befintliga applikation. Den enda faktor som 

upplevs tvistig i resultatet är den koppling två respondenter gjorde till förtroende 

till sin egen förmåga i stället för systemets. Utifrån Lee och Coughlins (2015) 

tolkning av förtroende som kan sammanfattas i vilken grad teknikens funktion och 

design stöttar användaren från att känna sig orolig, osäker eller rädd görs ingen 

skillnad mellan att känna förtroende för den egna förmågan eller systemet.  

Designaspekten navigation och informationshierki innefattar meny i vänster övre 

hörn, tydlig startsida, eliminering av oväsentlig information, erbjuda förinställda 

val utifrån användning, placering av viktig information överst, synliggöra 

stöttande funktioner såsom hjälp-avsnitt och markörer för var användaren befinner 

sig i strukturen. 

7.2.3 Designaspekt rekommendation 

Designaspekten rekommendation kom att byggas i tre olika utföranden som sedan 

utvärderades tillsammans med respondenterna. Även här gavs ett samstämmigt 

resultat där rekommendation av anhörig (i studien avses familjemedlem) upplevs 

som den starkast förtroendeingivande designaspekten följt av rekommendation av 
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läkare. Designaspekten har stark förankring i forskning som menar att sociala 

relationer, interaktion, tillstyrkanden och expertutlåtanden påverkar förtroendet 

positivt i gränssnittsdesign (Baldauf, Fröehlich & Endl, 2020; Barbosa, Sun, Antin 

& Parigi, 2020; Corbett och Le Dantec, 2021; Chen, 2020; Kopeć, Nielek 

&Wierzbicki, 2018). Tre respondenter menade att desigaspekten rekommendation 

av läkare ingav förtroende. Två respondenter menade att funktionen snarare 

kändes trevlig och gjorde det lättare att hitta men uppgav inte trygghet eller 

förtroende som huvudsaklig anledning. Trots detta vill denna studie mena att 

rekommendation av läkare som designaspekt påverkar användarnas förtroende 

positivt då både navigation och social interaktion kan finna starkt stöd att även de 

fungera tillitsskapande (Cyr, 2008; Zhang et al., 2009; Corbett och Le Dantec, 

2021; Chen, 2020). 

7.2.4 Designaspekt Aktuellt säkerhetsläge 

Designaspekten aktuellt säkerhetsläge är sprungen ur respondenternas utvärdering 

av designaspekten Säkerhet i interaktion och bygger på uppgifter om användarnas 

oro att bli hackad eller utsättas för bedrägerier utanför applikationens ordinarie 

tjänster. Designaspekten Aktuellt säkerhetsläges syfte är att ge en ständig 

återkoppling om applikationens säkerhet genom en ikon i bottenmenyn samt en 

samlad sida för applikationens samtliga säkerhetsinställningar, likt ett 

virusprogram på en dator.  Aspekten är inte testad mot användare i slutgiltigt 

utförande men bygger både på forskning och målgruppens beskrivningar om 

behov. I denna studies slutresultat lämnas därmed aspekten till vidare forskning 

att utvärderas men kan fungera som en stark fingervisning vid design för tillit för 

den äldre målgruppen.  

7.2.5 Designaspekt bemyndigande val 

Fyra av fem respondenter menade att det fanns ett behov av att veta hur säker 

applikationen var att använda för att känna tillit men hur behovet bäst fylldes 

fanns det olika uppfattningar om. Utifrån empirin kunde utläsas att 

respondenternas behov skilde sig likt Alexandrakis, Chorianopoulos och Tselios 

(2020) och Mylonopoulou, Weilenmann, Torgersson, Jungselius (2020) 

beskrivningar att målgruppen äldre inte är att anse som en homogen grupp. 
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Lösningen för denna aspekt blev således att erbjuda användaren val intill vardera 

funktion. Detta syftade till att stärka användarens känsla av auktorisation genom 

att visa på att det är användaren själv som väljer huruvida de vill ge tillstånd till 

andra att exempelvis se journalanteckningar och på så sätt inge förtroende. 

Aspekten är inte testad mot användare i slutgiltigt utförande utan bygger på 

respondenternas egna beskrivningar om behov. Även denna aspekt lämnas som en 

fingervisning kring hur design för ökad förtroende kan tänkas utformas men 

ytterligare forskning krävs för att kunna fastställa designaspekten. 

7.2.6 Designaspekt insyns-kontroll 

En oväntad vändning i studien var respondenternas starka åsikter om vem man 

kände oro för inom områdena säkerhet och personlig integritet. Empirin kunde 

fastställa att en majoritet av respondenterna upplevde osäkerhet kring huruvida 

vårdpersonalen tog del av känslig information från användarnas journal 

otillbörligen. Utifrån denna iakttagelse är designaspekten insynskontroll sprungen 

som syftar till att ge användaren direkt information om vem som senast loggat in i 

deras journal och huruvida någon gjort det i närtid med en indikation om något 

nytt skett sedan användaren senast nyttjat tjänsten. Denna aspekt är likt de två 

ovanstående inte utsatt för extern kritik av målgruppen och kan därmed inte 

fastställas med säkerhet i denna studie men ge en inriktning till designers arbete 

eller vidare forskning.  

7.2.7 Designaspekt senast nyttjad 

Gällande designaspekten senast nyttjad framkom ett samstämmigt resultat där 

både forskningens slutsatser om den äldre målgruppens behov av stöttning vid 

användning (Tsai et al., 2017), hjälp med minnesbelastning (Salman, Wan Ahmad 

& Sulaiman, 2018) och feedback (Nurgalieva et al., 2019) överensstämde med 

respondenternas svar. Funktionen senast nyttjad kunde därmed bekräftas som en 

förtroendeskapande designaspekt. Aspektens huvudsakliga roll är att hjälpa den 

äldre målgruppen redan på startsidan med att visa tidigare nyttjade tjänster i 

applikationen samt en enkel instruktion om hur nyttjande skett. Även djupare in i 

applikationen informationshierki har aspekten nyttjats intill tjänster som 

användaren tidigare nyttjats som ett ytterligare förtydligande för användaren.  
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7.2.8 Designaspekt mer information 

Även designaspekten mer information kunde bekräftas leda till ökat förtroende i 

denna studie och aspekten bygger på den forskning som menar att den äldre 

målgruppen vill få utbildning och ta del av digitala tjänster men känner en 

osäkerhet hur (Macedo, 2017; Nymberg et. al., 2019). Designaspekten hade i 

denna studie en inriktning mot att informera om säkerhet och integritetsfrågor 

men det ligger nära till hands att anta att den även skulle kunna innefatta 

instruktioner till användning eller annan bemyndigande information till 

användaren. Detta får dock framtida forskning fortsätta och undersöka. 

7.3 Sammanfattning och vidare forskning 

Gällande vidare forskning har flertalet av designaspekternas behov av att itereras 

ytterligare och i en studie utan tidsbegränsning hade gärna stegen extern kritik av 

koncept och revidering av koncept (Stolterman & Wiberg, 2010) återkommit i fler 

omgångar än denna studie haft möjlighet till. De designaspekter som avses ligga 

till grund för vidare forskning är: färg, aktuellt säkerhetsläge, bemyndigande val 

och slutligen insynskontroll. De designaspekter som studien kunde bekräfta ledde 

till ökad förtroende var navigation och informationshierki, rekommendation, 

senast nyttjad och mer information.  

Resultatet sett i ljuset av denna studies utgångspunkt från Lindberg och De Troyer 

(2020) som fastslog att det saknas designriktlinjer för den äldre målgruppen inom 

väsentliga områden såsom förtroende kan ses som besvarat. Men i en djupare 

kontext behöver också Lindberg och De Troyer (2020) studie sättas i ett 

sammanhang. Deras studie i sin tur utgick från Lee och Coughlins (2015) ramverk 

med tio faktorer som föreslogs fungera som målsättning vid design och utveckling 

av digitala artefakter (och återfinns på sidan 24–25). Dessa faktorer är utifrån 

denna studies resultat svåra att särskilja och bygger delvis på varandra. 

Exempelvis är socialt stöd en egen faktor i Lee och Coughlins forskning (2015) 

och i relation till denna studies designaspekt rekommendation är det svårt att 

särskilja huruvida designaspekten bör kategoriseras som en riktlinje för faktorn 

förtroende eller socialt stöd. På likartat sätt har designaspekten navigation och 

informationshierki en till synes närmare koppling till det Lee och Coughlin (2015) 
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refererar till som användbarhet än faktorn förtroende och utifrån denna studies 

litteraturgenomgång kan konstateras att de två faktorerna står i stark relation till 

varandra (Cyr, 2008; Zhang et al., 2009). Detta skulle kunna vara en förklaring till 

den ojämna fördelningen Lindberg och De Troyer (2020) funnit i sin forskning 

om hur designriktlinjer för äldre är överrepresenterade inom området 

användbarhet.  

Utifrån ovanstående resonemang kan man spekulera i huruvida förtroende kan 

plockas ut som en enskild faktor eller om förtroende upplevs i ett 

helhetsperspektiv. Denna spekulation lämnar dock denna studie till fortsatt 

forskning att undersöka.  
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8. SLUTSATS 
Denna studie avsåg besvara frågan: Vilka designaspekter i gränssnittet förstärker 

känslan av förtroende för 1177 vårdguiden för målgruppen äldre? 

Förtroende för digital teknik anses som viktig för att få den äldre målgruppen 

inkluderad i det digitala samhället och flertalet studier kan bekräfta samband 

mellan upplevt förtroende och användning av digital teknik (Lee & Coughlin, 

2015; Holgersson & Söderström, 2019). Myndigheter och forskare menar att man 

alltför ofta fokuserat på informationskampanjer för att uppnå förtroende och för 

lite fokuserat på gränssnittsdesign (Lindberg & De Troyer, 2021; 

Digitaliseringsrådet, 2018). Användning av digital teknik har kommit att anses 

som viktigt då Sverige står inför ett av vår tids största utmaningar med en ökande 

andel äldre i befolkningen som också medför ökat vårdbehov, och samtidigt en 

minskande andel förvärvsarbetande som kan ta hand om dessa (Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys. 2021). Lösningen har utpekats som digital men 

problemet är att målgruppen med störst behov av digitala vårdtjänster också är de 

minst benägna att använda dessa (Internetstiftelsen, 2021).  

Denna studie har genom konceptdriven interaktionsdesignforskning med en 

kvalitativ ansats kunnat konstatera fyra designaspekter som ledde till ökad 

förtroende. Dessa var navigation och informationshierki, rekommendation, senast 

nyttjad och mer information. Studien undersökte fler aspekter i design men kunde 

inte genom empirin fastställa en stark koppling till förtroende och lämnar därmed 

aspekterna: färg, aktuellt säkerhetsläge, bemyndigande val och insynskontroll till 

vidare forskning.  

Resultatet från denna studie är ett bidrag till att inkludera en viktig målgrupp i 

framtidens digitala samhälle och utvidgar förståelsen för hur design kan utformas 

för att stärka äldres upplevelse av förtroende i gränssnitt. Studies slutsatser är 

avsedda tjäna som hjälpmedel för framtidens designers vid design av tjänster 

inom vården där förtroende anses som viktigt vid nyttjande eller för adaption av 

tjänsten för den äldre målgruppen. 
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10. BILAGOR 

Bilaga 1: Designlösningar för den äldre målgruppen (Salman, Wan 

Ahmad & Sulaiman, 2018) 
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fortsättning Bilaga 1 
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Bilaga 2: Designriktlinjer( Lindberg & De Troyer, 2021) 
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Bilaga 3: Sökord i kombination 

Till denna uppsats har sökord använts i kombination med varandra för att 

kartlägga relevant kunskap på området. Nedan presenteras på vilket sätt orden har 

kombinerats. 

[All: elder*] AND [All: “design guidelines”] AND [All: senior*] AND [All: HCI] 

[All: elder*] AND [Title: “design guidelines”] AND [All: senior*] AND [All: HCI] AND [Title: health] 

[All: elder*] AND [All: ehealth] AND [All: senior*] AND [All: HCI AND [Publication Date: Past 10 

years] 

[All: elder*] AND [All: ehealth] AND [All: senior*] AND [All: ”user interface design”]  AND 

[Publication Date: Past 10 years] 

All: elder*] AND [All: ehealth] AND [All: senior*] AND [All: mhealth]  AND [Publication Date: Past 

10 years] 

All: elder*] AND [All: senior*] AND [All: “older adults”] AND [All: “e-service”] AND [All: trust] 

AND [Publication Date: Past 10 years] 

All: elder*] AND [All: senior*] AND [All: “older adults”] AND [All: confidence] AND [All: trust] 

AND [Publication Date: Past 10 years] 

 [All: elder*] AND [All: trust] AND [All: senior*] AND [All: design] AND [Publication Date: Past 10 

years] 

 [All: elder*] AND [All: trust] AND [All: senior*] AND [All: design] AND [All: guidelines] AND 

[Publication Date: Past 10 years] 

 [All: trust] AND [All: design] AND [All: guidelines] AND [Publication Date: Past 10 years] 

[All: confidence] AND [All: design] AND [All: guidelines] AND [Publication Date: Past 10 years] 

[All: trust] AND [All: HCI] AND [All: color] AND [Publication Date: Past 10 years] 

[All: trust] AND [All: confidence] AND [All: HCI] AND [All: color] AND [All: colour]  

[All: confidence] AND [All: design] AND [All: guidelines] AND [All: elder*] AND [All: seniors] AND 

[Publication Date: Past 10 years] 

[All: trust] AND [All: design] AND [All: ”design recommendations”] AND [All: ”design guidelines”] 

AND [All: ”design principles”] AND [All: elder*] AND [All: “older adults”] AND [All: “seniors”] 

AND [Publication Date: Past 10 years] 

  



 117 (119) 
 

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

Bilaga 4: Informationsbrev till respondenter inför deltagande 

Hej! 
Du har fått det här brevet eftersom du tackat ja till att delta i en studie om 

tillitsaspekter för äldre användare av applikationen 1177 vårdguiden. Jag som 

skriver det här brevet till dig heter Emmelie Stuge och går tredje året på 

programmet Digital Design vid Högskolan i Kristianstad och genomför nu mitt 

examensarbete.  

 

I min studie avser jag undersöka aspekter i design som skapar förtroende för 

användare och jag kommer visa sex olika områden i en prototyp och både under 

tiden och efteråt ställa dig några frågor till dig. Testet tillsammans med frågorna 

tar cirka 45-60 min att genomföra.  

 

I studien är det värdefullt för mig att få veta hur du upplever det att använda 1177 

vårdguiden och jag är både intresserad av dina tidigare erfarenheter och hur min 

prototyp upplevs. Du får gärna meddela saker du tänker på även om det är utanför 

de frågor jag ställt.  

 

Det tänka upplägget ser ut såhär i korthet: 

1. Allmänna frågor om dig och din erfarenhet att använda teknik och specifikt 

1177 vårdguidens tjänster 

2. Användartest och visning av prototyp tillsammans med att du berättar vad du 

tänker när du nyttjar prototypen,  

3. Avslutande intervju om användarupplevelsen.  

 

Användartestet kommer ske med mobiltelefon och denna tar jag med mig till det 

bokade tillfället. Såsom nämnt på telefon så önskar jag spela in vårt möte genom 

telefonens röstinspelare. Det är frivilligt och jag kommer innan jag påbörjar 

inspelningen säkerställa att du godkänner inspelningen. Det material som spelas in 

kommer sedan transkriberas och efter studien är genomförd kommer material att 

förstöras. Allt material som insamlas används enbart till denna studie och delas 

inte med någon annan.  

 

Du som deltar i studien har rätt att när som helst ångra din medverkan, avböja att 

svara på frågor utan att uppge något skäl för detta. Deltagandet är helt frivilligt 

och du som deltagare kommer också vara helt anonym i studien.  

 

Tack på förhand! 

Är det några oklarheter så tveka inte att höra av dig till mig, annars ses vi på den 

bokade tiden vi gjort upp om! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Emmelie Stuge 

E-post: emmeliestuge@hotmail.com Tel: 070-676 32 24 
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Bilaga 5: Intervjufrågor: guide 

 

Inled med att informera om: 

• Studiens syfte  

• Att insamlade data kommer hanteras konfidentiellt, enbart för denna studie 

och sedan raderas.  

• Att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att uppge 

anledning.  

• Fråga om godkännande till inspelning.  

 

Allmänna frågor: 

• Hur gammal är du? 

• Vilken är din nuvarande sysselsättning? Om pensionär, hur länge har du 

varit det? 

• Hur bedömer du själv din vana att använda digital teknik såsom appar 

exempelvis? 

• Vad vet du om 1177 Vårdguiden? Vet du vem som står bakom det namnet 

exempelvis? Eller vilka tjänster de erbjuder? 

• Vilken är din generella uppfattning om 1177 som helhet?  

• Har du använd 1177 Vårdguidens E-tjänster i appen tidigare? (regelbundet 

eller en gång?) Vilka tjänster brukar du använda? 

• Vilken är din uppfattning om 1177s app? Känner du förtroende för appen? 

• Vad är viktigt för dig för att känna förtroende för en tjänst såsom 1177 

vårdguiden? 

Under testet: 

Efter varje visad del av prototypen ställdes samma frågor: 

• Vad var ditt första intryck av den här funktionen/upplevelsen/färgerna? 

(Följdfrågor: Varför? Hur?) 

• Tycker du funktionen/upplevelsen/färgen påverkar ditt förtroende för 1177 

vårdguiden? (följdfrågor: Varför? Hur?) 
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fortsättning Bilaga 5 

• Upplever du att du skulle känna dig tryggare vid användning om denna 

funktion fanns? 

• Vad var ditt första intryck av designaspekten? 

• Finns det andra funktioner du tänker skulle hjälpa dig känna dig trygghet 

och tillit när du använder appen? 

Vissa av frågorna berörde specifika delar av prototypen: 

• Vilken av dessa funktioner känns mest förtroendeingivande? Varför?  

• Genomgången, brukar du läsa?  

• Spärra och försegla, vet du om dessa funktioner? 

 

Designfrågor efter genomför test: 

• Om du jämför den visade prototypen mot befintliga 1177, vilken skulle du 

föredra att använda? 

• Om du inte lyckas genomföra en handling du vill, minskar ditt förtroende 

för appen då? 

• Hur förtroendeingivande tycker du prototypen upplevs? (om önskvärd 

värdera på skala) 

• Hur trygg känner du dig med att hitta i appen och nyttja dess funktioner? 

• Ser du några problem med den visade prototypens funktioner och/eller 

utseende? 

• Tycker du att du förstår funktioner och att de är intuitiva? 

• Finns det funktioner du skulle vilja ändra eller addera som kan leda till 

ökat förtroende? (stryk denna fråga om detta redan behandlats tidigare) 

• Kan du tänka på en applikation du känner dig trygg med att använda och 

jämföra den med denna? Exempelvis din bank kanske har en app? Vad 

skiljer dem åt? 

• Avslutningsvis Finns det någon övrigt du vill tillägga?  


