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Förkortningar och ordförklaringar
•

Applikation - Applikation, så kallad app, är ett tillämpningsprogram som använts på
mobila enheter, så som mobiltelefon eller surfplatta.

•

Digital vårdcentral - En digital vårdcentral är i princip som en vanlig vårdcentral men
här kan du träffa läkare, sjukgymnast/fysioterapeut eller ungdomsmottagning och få
receptförnyelse via videosamtal eller chatt direkt i din mobiltelefon.

•

Onboarding – Onboarding är den processen från det att nya användare laddat hem en
mobil applikation tills det att han eller hon blir riktiga användare.

•

Screens - Skrämbilder/skrämsteg på mobilen och applikationer.

•

Swipa – Det engelska ordet för interaktionen "swipe" som menas att man drar fingret
mellan olika screens på mobilen.

•

Walkthrough – En genomgång som stegvis förklarar hur tjänsten eller applikationen
fungerar.
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1. Inledning
Teknologin och tillgängligheten till internet ökar och enligt IIS (2017) använder de flesta
i Sverige internet varje dag (IIS 2017). Efter pensionsåldern avtar det något (Thoresson
& Davidsson 2017). Ökningen av tillgång till internet har även påverkat branscher som
t.ex. bank, detaljhandeln och den offentliga sektorn, till att bli mer digitaliserade (SKL &
Regeringskansliet 2016). Digitaliseringen gör det möjligt att utveckla verksamheter som
möjliggör delaktighet för användarna och där de kan vara med och påverka för att bli
mer självständiga. Den sektorn som däremot inte följer med i samma hastighet som
resterande samhälle är hälso- och sjukvården (SKL & Regeringskansliet 2016; Silva et.
al 2015).
Besöken på fysiska vårdcentraler ökar i antal, vilket innebär längre väntetid för att få
träffa en läkare. Mellan 2005 till 2012 ökade antal besök på vårdcentral med hela 35%
per person (Burstrom et. al 2017). Sveriges befolkning utbildar sig inte heller i samma
takt som patientflödet ökar. Konsekvensen blir att det finns en risk att Sverige inte
kommer ha tillräckligt med utbildad sjukvårdspersonal år 2035 (Grünewald 2015).
Genom digitalisering inom vård och omsorg kan kostnaden över en tioårsperiod minskas
med upp till 25 procent, vilket motsvarar en besparing på 180 miljarder kronor till år 2025
(Hardy, Boldt-Christmas & Tyreman 2016).
Sveriges regeringskansli och SKL (Svenska Kommuner och Landsting) har tillsammans
skrivit en vision där dem vill att Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025 (SKL &
Regeringskansliet 2016). För att lyckas med detta tror ministern för idrott- och hälsa att
enskilda aktörer måste hjälpa till att utveckla dessa digitala systemen (Billing 2017).
"Vår generation och den som kommer efter oss är vana att leva våra liv
på nätet. Att inte digitalisera vården för att ligga i takt med resten av
samhället kommer att skapa en

förtroendeklyfta och därför är

utvecklingen mot digitala vårdcentraler helt rätt. […]" - Gabriel
Wikström (Billing 2017).
Riskkapitalinvesterare och privata bolag har de senaste åren arbetat för att vårdcentraler
ska bli mer digitaliserade (Billing 2017).
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Digitala vårdcentraler innebär att människor, genom en mobil applikation, kan kontakta
en läkare precis som vid besök av en fysisk vårdcentral. Via applikationen skrivs en
anamnes, en sjukdomsbeskrivning, på de symtom som användaren upplever. Därefter
väljs lämplig läkare ut till användaren där en konversation sker via text och ev.
videosamtal. Vidare kan läkare be om mer information för att ställa en diagnos på
uppvisad symtom och se till att patienten får rätt behandling (Akter & Ray 2010; Silva
et. al 2015; 1177 2017).
Sprengel (2018) skrev en artikel om hur den digitala vården ökar i popularitet och att
antalet besökare har ökat med totalt 500% de senaste året, de främsta användarna är
människor i storstäder (Sprengel 2018). Men hur många användare är det som faktiskt
blir slutgiltiga användare? För att en applikation ska kunna användas och förstås finns det
ett begrepp inom designyrket som beskriver förstagångsanvändningen av en applikation.
Begreppet är onboarding och är processen från det att en användare laddar ner en
applikation till att den faktiskt använder tjänsten fullt ut och har implementerat
användningen i sitt liv (Hess 2010).
I förhållande till digital design har vi funnit att följande akademisk kunskap har varit
centralt i denna studie; forskaren Cardoso (2017) som använder begreppet onboarding
inom digital design. Hennes teori och ramverk beskriver hur användare kan ledas genom
applikationen med hjälp av olika faser i onboardingen (Cardoso 2017). Vidare har
Lazard's och Mackert's (2015) forskning kring first impression visat sig användbar och
framför allt designprincipen prototypicality, som också kallas för den mentala modellen
(Lazard & Mackert 2015).
I samarbete med ett industriellt bolag, som har valt att förbli anonymt, har detta arbete
fokuserat på att utforska möjliga designlösningar av onboarding till digitala vårdcentraler
för att öka slutanvändningen av egen applikation. För att genomföra detta har författarna
tittat på Cardoso's (2017) forskning kring onboarding och följt hennes teori och ramverk
(Cardoso 2017).
Det forskningsfält författarnas område hamnar inom är informatik, vilket fokuserar kring
användandet och tillämpning av digitala artefakter och hur användaren upplever
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användandet. Forskningsfältet kretsar även kring hur dessa artefakter kan förbättras
genom design (Goldkuhl 1996). Dessvärre är de tidigare bidrag som finns i dagsläget
begränsat vilket har resulterat i att författarna fått använt forskning från andra discipliner.

2. Syfte
Studien syftar till att förbättra onboarding upplevelsen vid användning av digitala
vårdcentraler för första gången. Genom en explorativ ansats och med hjälp av
användarens känslor kring digitala vårdcentraler som stod i centrum för studien, var målet
att möjliga designlösningar skulle utforskas och testas. Att förbättra dessa digitala
vårdcentralers onboarding kan också leda till att förbättra användarens upplevelse vid
användning och fylla de kunskapsluckor som de upplever.
Dessutom kan studien bidra till att utveckla begreppet onboarding i samband med
forskningsområdet design inom informatik då bidragen som finns idag är begränsade.

2.1.

Frågeställning

"Hur påverkar en designad onboarding
förstagångsanvändaren till en digitala
vårdcentralsapplikation?"

3. Bakgrund – state of the art
I detta kapitel ges en nulägesbeskrivning av forskning kring området som studerats. De
utmaningar som stötts på under arbetets gång kommer argumenteras med hjälp av dessa
begrepp och teorier som lyfts även fram här. Då tidigare bidrag som finns i dagsläget är
begränsat har författarna valt att lägga till ett kapitel om "relaterad forskning".

3.1.

Hälsorelaterade artefakter

HIT (hälsoinformations teknologier) har växt fram med utvecklingen av IT
(informationsteknologier). Dessa hälsorelaterade artefakter har visat sig kunna förbättra
sjukvårdskvalitet, kostnader för vården och effektivisering av arbetsflöden. Men också
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förbättra den allmänna populationens hälsa och förbättra patientens upplevelse av vården
(Dorsey & Topol 2016; Hardy, Boldt-Christmas & Tyreman 2016; Zakim et. al. 2014;
PwC 2016; Vockley 2015). Inom hälso- och sjukvårdsforskning flätas begreppen
TeleHälsa, TeleMedicin, eHälsa och mHälsa ihop (Brooks 2016; Dorsey & Topol 2016;
Lakshminarayana 2017).
3.1.1.

TeleHälsa & TeleMedicin

TeleHälsa fokuserar främst på att öka möjligheten och tillgången till sjukvård för att
skapa en bekvämlighet och på sikt sänka kostnaderna för vården. TeleHälsa fokuserar på
kommunikationen mellan olika vårdtagare men underlättar också vård på distans genom
digitala artefakter så som system, telefon, mobiltelefon och externa applikationer.
TeleMedicin däremot fokuserar främst på vård på distans och tanken utvecklades redan
på 1970-talet. Det var då dyrt och svårt att använda vilket gjorde att det var enklare att
framställa bättre tjänster när web-tekniken utvecklades (Dorsey & Topol 2016).
De begränsningar som har hittats när det kommer till TeleHälsa och TeleMedicin handlar
om de sociala aspekterna. Vissa beskriver problematiken som ett kulturskifte där både de
som arbetar inom vårdsektorn och patienter måste lära sig hur hälsa fungerar digitalt
(Vockley 2015). Andra beskriver det som en oro över att den personliga kontakten mellan
läkare och patient kommer att förändras (Dorsey & Topol 2016; PwC 2016). Men läkare
har också visat positiv attityd kring videokonsultation och en stor del av
sjukvårdspersonal tror att läkarbesök delvis kan ske digitalt (Jayanthi 2015 se Vockley
2015; PwC 2016).
3.1.2.

eHälsa & mHälsa

Inom forskningsfältet HIT har också begreppet eHälsa (elektronisk Hälsa) skapats.
Begreppet involverar information- och kommunikationsteknologi (ICT) så som datorer
och mobiltelefoner för att kunna kommunicera och förvara hälsorelaterad information
(Akter & Ray 2010; Vital Wave Consulting 2009). Utvecklingen av dessa system har
dessvärre inte följt samma utveckling som andra sektorer så som banker eller
detaljhandeln eftersom det var lågt prioriterade under 90-talet. Och det var först under
2000-talet

som

dessa

eHälsolösningar

Regeringskansliet 2016; Silva et. al 2015).
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Digitala lösningar inom hälso- och sjukvården har gjort det möjligt att skapa en
elektronisk ryggrad för att förvara patientdokument elektroniskt (EHR) och där läkaren
enkelt kommer åt patientinformation. Vilket ligger till grund för att kunna analysera och
underlätta vid diagnostisering (Hardy, Boldt-Christmas & Tyreman 2016; Hellberg &
Johansson 2016). Genom Web 2.0 har det också blivit vanligare med personliga
hälsojournaler (PHR) där patienten har möjlighet till att ta del av hälsorelaterad
information (Hellberg & Johansson 2016; Silva et. al 2015). Digitala hälsolösningar har
visat sig kunna förbättra patienters känsla av självständighet, möjliggöra kommunikation
mellan patienter och öppna upp för interaktioner mellan läkare och patient (Wald, Dube
& Anthony 2007 se Kreps & Neuhauser 2010).
mHälsa (mobilHälsa) ses som en förlängning av begreppet eHälsa. Begreppet
definierades av Istepanian och Lacal (2003) som beskrev mHälsa som en växande
möjlighet av nätverksteknik och mobilkommunikation för hälso- och sjukvårdssystem
(Istepanian & Lacal 2003 se Silva et. al 2015). Vid utvecklingen av operativsystemen iOS
och Android öppnades också en ny online-marknad där forskning och utveckling av
mobila applikationer växte snabbt (Silva et. al 2015). Redan 2010 hade fler än 200
miljoner hälsorelaterade applikationer laddats ner och några av de mest nedladdade
kategorierna var bland annat: förebyggande/hälsosam livsstil, sjukanläggning- och
läkarrekommendationer, diagnostisering, jämförelse och beställning av recept,
påminnelseapplikation för medicinering etc. (IMS Health 2013 se Silva et. al 2015).
Genom att använda en mHälsoapplikation i mobilen kan användaren själv komma åt
hälsorelaterad information när användaren känner behov av det (Akter, Ambra & Ray
2010 se Akter & Ray 2010). Detta har visat sig förbättra vården inom resursfattiga länder,
förbättrat levnadssituationer för patienter genom fjärrövervakning och insamling av
information över distans. Inom sjukvården har dessa teknologier underlättat för
informationsåtkomst. Vilket har förbättrat arbetsflöden och möjligheten att ta ett
välgrundat beslut för läkare och sjukvårdspersonal (Akter & Ray 2010).
3.1.3.

Digital vårdcentral

Digitala vårdcentralen kan ses som en artefakt inom HIT. Dessa digitala vårdcentraler har
i Sverige främst utvecklats av riskkapitalinvesterare och entreprenörer. Via en applikation
som laddas ner till din mobiltelefon kan användaren kontakta en läkare angående de
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behov användaren har. Kommunikationen mellan läkaren och patienten sker i
applikationen och där text, bild och audio skapar en anamnes, en sjukdomsbeskrivning,
som bildar en bra informationsgrund för läkaren att kunna ta ett beslut om nödvändig vård
(Akter & Ray 2010; Silva et. al 2015; 1177 2017). Anamnesen görs för att det ska vara
möjligt för sjukvårdspersonalen att göra en triage. Detta är en process som fungerar som
ett utvärderingsprotokoll för läkare att bedöma vilken patient som behöver vård först,
vilket görs både fysiskt och digitalt (Brooks 2016; Vårdfokus 2009). Vidare ställer
läkaren en diagnos och där lämplig medicinering eller behandling ges.

3.2.

Onboarding

Onboarding är ett begrepp som använts av praktiker inom designyrket. Begreppet dök
upp runt 2010 då det kom att stå för processen från att en användare laddar ner en
applikation till att den faktiskt använder tjänsten fullt ut och har implementerat
användningen (Hess 2010). Själva ordet har sitt ursprung inom HR (Human Resources)
där begreppet beskriver en effektiviseringsprocess för nyanställda att snabbt bli
produktiva i organisationen eller på ett företag (Karambelkar & Bhattacharya 2017; Snell
2006).
Studier har också gjorts kring hur first impression (första intrycket) på en hemsida
påverkar användaren (Lazard & Mackert 2015) och hur få sekunder man har på sig att
fånga användaren (Lindgaard et. al. 2006). Men att ladda ner en applikation är inte samma
sak som att gå in på en hemsida.
3.2.1.

Onboarding inom Human Resources

Onboarding inom Human Resources är en upplärningsprocess för att effektivt få den
nyanställda integrerad i organisationen eller företaget. Processen har visat positiva
resultat genom return on investment vilket innebär att den nyanställda kan bidra med sin
kunskap och sina färdigheter för att få företaget att gå i förtjänst. Men det är också en
social taktik som påverkar den nyanställda positivt (DeBode, Mossholder & Walker
2017; Snell 2006).
Ur ett företagsperspektiv består onboarding i fyra steg: (1.1) anställningsprocess, (1.2)
implementering, (1.3) integrering och (1.4) rapportering (se Figur 1). I (1.1)
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anställningsprocessen ingår det administrativa arbetet och en praktisk genomgång av
företaget och den nyanställda ska ha fått en möjlighet att träffa kollegor och mentorer.
Arbetsflöden, vilka system och programvaror som används ska läras ut i (1.2)
implementeringsfasen. Därefter ska den nyanställda (1.3) integreras i den nya
arbetsmiljön och där (1.4) rapportering ska ske för att den nyanställda ska kunna lära sig
processen och hur de ska kunna förbättras (Snell 2006).

Figur 1. Företagets perspektiv vid onboarding

Modellen ADKAR ((2.1) awareness, (2.2) desire, (2.3) knowledge, (2.4) ability, (2.5)
reinforcement) riktar sig till den nyanställda (Figur 2). Genom coachning och tydlig
introduktion till medarbetare kan den nyanställda förstå vad som krävs av dem för att de
ska bli accepterade som medlemmar i organisationen/företaget (DeBode, Mossholder &
Walker 2017; Karambelkar & Bhattacharya 2017).

Figur 2. Modellen ADKAR.

(2.1) Awareness handlar om kommunikation och ska förmedla företagets kulturer, vision,
värderingar och mål. Detta för att den nyanställda ska få en uppfattning om hur de ska
kunna placera sig i den. (2.2) Desire är en motiveringsfas och ska förmedla möjligheterna
inom företaget. (2.3) Knowledge bygger upp ett förtroende och företagets värderingar ska
se till att djupodlas. De kunskapsluckor som finns ska fyllas i och arbetsprocesser ska
läras ut. I fasen (2.4) ability kommer den nyanställdas kunskaper sättas in i praktiken och
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den nyanställda får chans att träna på sina färdigheter. Här etableras vänskaper med
medarbetarna och känslan för att det finns möjlighet till hjälp om så skulle behövas. (2.5)
Reinforcment är där det långvariga förhållandet byggs upp, och här hålls fokus på att den
nyanställda ska känna sig uppskattad för att kunna hålla motivationen uppe.
(Karambelkar & Bhattacharya 2017).
3.2.2.

Onboarding inom informatik

Forskning om begreppet onboarding inom digital design och informatik är begränsad och
författarna har endast hittat en artikel kring området. Däremot har begreppet onboarding
etablerat sig inom designpraktiken och det räcker för en snabb Google sökning så dyker
en mängd träffar upp (Appcues 2017; Humphreys 2016; Babich 2017; Satia 2014; Hess
2010; Fedorov).
Onboarding beskriver processen från att användaren har blivit medlem på en applikation
tills att han eller hon aktivt deltar i interaktionerna som tjänsten erbjuder. Onboarding
handlar om den första upplevelsen användaren får av applikationen och därför är det en
fördel om den är utformad på ett vis som gör att användaren blir motiverad att använda
den igen. Ett tydligt budskap kring vilka fördelar applikationen har, hur den fungerar och
hur man blir medlem är grundläggande för en välfungerande onboarding (Appcues 2017;
Cardoso 2017; Fedorov; Hess 2010).
Cardoso (2017) beskriver onboarding i fem sekvenser: (3.1) purpose statement, (3.2)
registration, (3.3) informational scaffolding, (3.4) conversation och (3.5) re-engagement
(se Figur 3).

Figur 3. Cardoso's onboardingsteg.
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(3.1) Purpose statement introducerar användaren till tjänsten. Här ska fördelar och
huvudsyftet med tjänsten kommuniceras, men för att få tillgång till huvudfunktionerna i
applikationen måste en (3.2) registrering ske. (3.3) Informational scaffolding brukar ske
efter registreringen och är en vägledning i form av instruktioner om hur tjänsten används.
För att användaren inte ska ge upp i detta skedet är det en balans att presentera tillräckligt,
men inte för mycket information. Även normer och regler om hur tjänsten fungerar och
vad som förväntas utav användaren förklaras i denna sekvens.
När användaren sedan vet det grundläggande för att kunna börja använda plattformen och
har möjlighet att interagera med den är dem inne i (3.4) conversation sekvensen. För att
fortsätta hålla användaren motiverad används sedan interna och externa funktioner, (3.5)
re-engagement. De interna funktionerna ger användaren ny kunskap och användbar
information kring tjänsten. Genom de externa funktionerna så som mejl, notifikationer
och meddelande hålls användarens medvetenhet om tjänsten uppe och kan försöka
motivera användaren att komma tillbaka (Cardoso 2017).
3.2.3.

Onboarding bland praktiker

Onboardingen ser till att optimera användarengagemanget och minska frustrationer vilket
i sin tur förhoppningsvis ökar antalet slutliga användare (Hess 2010; Humphreys 2016).
Utan en designad grund för första intrycket finns det en risk att användaren överger
applikationen. (Babich 2017).
Humpthrey (2016) skriver i ett inlägg på hemsidan Medium om hur en god onboarding
process kan se ut. Från grund och botten ska varumärket marknadsföras vilket gör att
design av sitt budskap tar en stor roll (Humpthrey 2016; Akter & Ray 2010; Chang et. al
2007 se Sezgin, Özkan-Yildirim & Yildrim 2016). Om användaren inte känner till
varumärket är det svårt att få användaren att ladda ned applikationen. I APP store ska
varumärket se till att synas genom en tydlig ikon och ett varumärkesnamn som är lätt att
komma ihåg. Även en kort beskrivning av applikationen och skärmbilder på vad
användaren kommer att möta ska finnas med. Priset och recensioner är andra aspekter
som kan påverka användaren när de väljer vilken applikation de vill ladda hem
(Humphreys 2016). Babich (2017) anser att konceptet "Try before you buy" kan vara
användbart vid onboarding. Detta innebär att användaren kan få uppleva applikationen
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innan han eller hon faktiskt registrerar sig för den. Han menar att människor är mer
benägna att ta nästa steg om dem vet vad de betalar för (Babich 2017).
Till en början ska användaren välkomnas med en startskärm, även kallad "splash screen"
där varumärkets namn och logotyp tydligt syns. Efter att användaren passerat "splash
screenen" borde värdet av applikationen förklaras samt hur användaren vinner på att
använda tjänsten. (Humphreys 2016).

Bild 1. Splash screen från Facebooks applikation

Bild 2. Slack använder statiska skärmar för att demonstrera värdet av att använda deras produkt.

Genomgången kan göras på många vis som t.ex. en rundtur, setup's och småtips
(Fedorov). Satia (2014) tar upp några av de populära onboarding perspektiven, vilket är
(5.1) fördelsorienterat, (5.2) funktionsorienterat eller (5.3) progressionsorienterat. (5.1)
Fördelsorienterad onboarding fokuserar på att framhäva fördelarna med applikationen
och hur användarna kan integrera den i sitt liv.

Det (5.2) funktionsorienterade

perspektivet presenterar funktioner och hur dessa kan användas. Medan (5.3)
progressionsorienterat perspektiv presenterar funktionerna efterhand och där användaren
lär sig av att testa de i praktiken (Satia 2014).
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Bild 3 (5.1). Fördelsorienterad onboarding.

Bild 3. (5.2) Funktionsorienterad onboarding.

Bild 5. (5.3) Progressionsorienterat perspektiv.
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Hulick (2017) beskriver onboarding som distraherande och kontrollerande, vilket
användare ofta inte uppskattar. Enligt honom är alla användare olika och att onboarding
ska vara flexibel och naturlig för användaren. Detta kan uppnås med en balansering av
tre olika delar som kallas: integrated, empowering och steadyfast. Med integrated menar
Hulick (2017) att gränssnittet ska vara utformat på ett vis som gör att användaren
undermedvetet förstår hur han eller hon ska använda applikationen. Onödiga tips gör att
det naturliga flödet vid användningen förstörs och att fokusera bör ligga på att integrerar
relevant information i gränssnittet. Empowering innebär att användaren ska förstå hur han
eller hon kan integrera applikationen i sitt liv och utföra handlingar i applikationen. Om
en förklaring till hur en handling ska göras behövs förmodligen en bättre fundamentalt
utformad design. Den sista delen är steadyfast, som handlar om att inte visa alla delar av
en applikation i en kort onboarding session utan han menar att information ska presenteras
efterhand som det blir aktuellt (Hulick 2017).
3.2.4.

First impression

First impression av en applikation eller webbsida är ofta avgörande om användaren
kommer att fortsätta använda applikationen. Inom 50 millisekunder kommer användaren
att ta ett avgörande beslut – att tolka informationen som positiv eller negativ (Lindgaard
et. al. 2006; Miniukovich & De Angeli 2014). I värsta fall lämnar användaren sidan.
Första intrycket har visat sig påverka användaren över tid och därför kan det vara bra att
vinna användarens förtroende så fort som möjligt. Givetvis är det skillnad mellan en
applikation och en webbsida. En användare kan utav misstag landa på en hemsida vid ett
sök via t.ex. google. Vilket ökar risken för att det var fel sorts hemsida användaren letade
efter och användaren bestämmer sig för att lämna hemsidan. En applikation laddas ned
och godkänns utav användaren redan innan de hinner se hur applikationen ser ut inuti,
vilket också gör att det första intrycket inte påverkar användaren på samma sätt
(Lindgaard et. al. 2006).
Lazard och Mackert (2015) tar genom sin forskning fram fem teoribaserade design
principer inom e-hälsa som vid utformningen av första intrycket (se Figur 4).
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Figur 4. Fem design principer till first impression.

För att kunna tolka och förstå mening med hälsoinformation har färg, form och värde
visat sig påverka användaren (Cyr, Head & Ivanov 2006 se Lazard & Mackert 2015).
Lazard och Mackert (2015) menar att visuell design är en del i utformning av ehälsotjänster. Dessa fem design principerna kallar de (6.1) Web Aesthetics, (6.2) Visual
Complexity, (6.3) Affordance, (6.4) Prototypicality och (6.5) Persuative imagery (Lazard
& Mackert 2015).
(6.1) Web Aesthetics är hur websidan är uppbyggd och hur information framställs - alltså
hur det estetiska utseendet är. Principer som balans, samhörighet och hierarki tillsammans
med enkelhet, färgfullt och hur mycket utav ett konstverk det är. Detta är kopplat till den
klassiska och expressiva estetiken (Lazard & Mackert 2015).
(6.2) Visual Complexity handlar om kognitiv belastning som användaren möter vid första
intrycket. Det krävs en balans mellan den klassiska och den expressiva estetiken. Den
visuella komplexiteten påverkar den kognitiva belastningen där för mycket visuell
information leder till ett intresse men kan påverka negativt om användaren inte vet hur
denna ska hitta information medan för lite visuell information kommer minska
användarens uppmärksamhet (Berlyne 1974 & Pandir & Knight 2006 se Lazard &
Mackert 2015). Forskning har visat att de användare som söker efter information föredrar
en mindre visuell komplex miljö medan de som bara surfar på internet uppskattar högre
visuell komplexitet (Stanaland & Tan 2010; Donderi & McFadden 2005; Rosenholtz, Li
& Nakano 2007 se Lazard & Mackert 2015). Vilket gör att den ska finnas en balans
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mellan användarens intresse, hur användaren upplever nöjet i tjänsten och hur användbar
tjänsten är (Pandir & Knight 2006 se Lazard & Mackert 2015).
(6.3) Affordance är vad Don Norman (2013) beskriver som visuella ledtrådar för hur ett
objekt ska fungera och hur användaren kan interagera med dem (Norman 2013, s. 11, 14).
Vidare beskriver Lazard och Mackert (2015) att designen i sin helhet kan ses som en
affordance, där dessa visuella ledtrådar skapar en förståelse för framtida möjliga
interaktioner som användaren kan utföra (Lazard & Mackert 2015).
(6.4) Prototypicality handlar om hur designen matchar användarens mentala modell. Don
Norman (2013) beskriver att dessa mentala modeller är någonting som människor skapar
för att kunna förstå hur världen fungerar. Genom att interagera med system och
applikationer kommer människor skapa sig en bild av hur de ska fungera. Bilden kommer
på så vis spegla användarens förväntning på designen (Norman 2013, s. 31). Ett exempel
för detta är t.ex. utformningen av hemsidor. Användare är vana vid att navigationen,
sökfält och knappar ska vara utformat på ett visst vis. Om designen går emot det vanliga
viset att utforma en hemsida på kan detta förvirra användaren (Roth et al. 2010 se Lazard
& Mackert 2015). Därför kan användarens mentala modell undersökas innan designen
färdigställs (Lazard & Mackert 2015).
För att engagera användaren emotionellt vid första intrycket kan det hjälpa att använda
(6.5) persuative imagery. Bilder uppmärksammar användaren på ett holistiskt plan i
jämförelse med vad text gör (Barry 1997 & Dake 2005 se Lazard & Mackert 2015).
Människor är också biologiskt programmerade för att uppmärksamma personers ansikten
vilket gör att bilder med människor får mer uppmärksamhet av användarna än vad annan
visuell information får (Hill 2010 & Kanwisher, McDermott & Chun 1997 se Lazard &
Mackert 2015). Dessutom har det visat sig att tjänsten eller produkten kan upplevas som
enkel att använda när information kommer ihop med visuellt baserad presentation av
informationen. Detta kan vara i form av bilder, symboler eller ikoner (Lazard & Mackert
2015).
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3.3.

Relaterad forskning

Eftersom det finns över 200 miljoner hälsorelaterade applikation i APP store finns det
också faktorer som påverkar om en hälsoapplikation kommer användas eller inte. Enligt
Akter och Ray (2010) måste applikationen vara användarcentrerad och där användarens
behov tas i beaktning för att kunna uppfylla de möjligheter som digital hälsa kan
åstadkomma (Akter & Ray 2010).
Det mest grundläggande, innan en användare kan börja använda applikationen är att
användaren måste vara medveten om att applikationen existerar (Akter & Ray 2010;
Chang et. al 2007 se Sezgin, Özkan-Yildirim & Yildrim 2016).
Vid val av ett varumärke krävs det att varumärket finns närvarande för konsumenten och
att konsumenten föredrar varumärket framför de andra. För att uppnå detta kan reklam
och marknadsföring användas för att nå konsumenterna och på så sätt få dem medvetna
om varumärkets existens (Akter & Ray 2010; Clark, Doraszelski & Draganska 2009).
En annan möjlighet för att sprida medvetenhet om ett varumärkes existens är genom
metoden word-of-mouth som används inom marknadsföring. Detta är då varumärket
sprids via människors rekommendationer och där konsumenten känner sig trygg i
varumärket så länge någon annan också gör det (Arndt 1967). Att läkare rekommenderar
applikationen till sina patienter är ytterligare ett sätt (Zhang & Koch 2015).
Huang och Sarigöllün (2012) har genom sin forskning visat att medvetenhet om ett
varumärke också är kopplat till användarens eller konsumentens inställning till
varumärket. Vid användning av varumärkets produkt eller tjänst byggs ett starkare
varumärkes medvetenhet upp vilket också påverkar konsumenten nästa gång en produkt
ska köpas (Huang och Sarigöllü 2012).
När dessa faktorer är uppfyllda är det upp till användaren att acceptera och implementera
applikationen i sitt liv (Akter & Ray 2010; Marangunić & Granić 2014).
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4. Metod
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen genomförts för att kunna besvara på
frågeställningen. Design är en ansats kring att utforma hur någonting skulle kunna vara
(Löwgren 2015). För att kunna besvara forskningsfrågan används en kvalitativ ansats vid
datainsamlingen för att skapa förståelse för användarens perspektiv (Patel & Davidsson
2011, s. 14).

Undersökningen har genomförts genom förstudie, fältarbete och

designarbete följt av värdering. Genom förstudien har relevanta artiklar kring
forskningsområdet hittats. Fältarbetet bestod utav semistrukturerade intervjuer (Patel &
Davidsson 2011, s. 82) och användartester för att skapa en grund för designarbetet.
Designarbetet har bestått av designmetoderna affinitetsdiagram, brainstorming, skisser
samt prototyper. Slutligen genomfördes en värdering och tolkning med hjälp av
deltagarna av de resultat författarna fann.

4.1.

Insamling av teoretiskt material/Litteratursökning

I detta avsnitt beskrivs de sökord författarna använt under undersökningen. Även urvalet
och vilka databaser som använts finns med här.
4.1.1.

Nyckelord / Sökord

De sökord som har varit centrala under arbetet har varit: digital vårdcentral, digital doktor,
mHälsa, eHälsa, telehälsa, telemedicin, onboarding, "onboarding + HR", "user
onboarding", "user experience", "first impression", first impression + e/mHealth, "mobile
design", "design applications" samt design + mobileapplication. Andra sökord har också
varit TAM, technology acceptance model, internet banking och usability.
4.1.2. Litteratururval
Urvalet av artiklar skedde genom sökningar i databasen Summon på Högskolan
Kristianstad. De databaser Summon söker igenom kan ses via Högskolan Kristianstads
hemsida (Högskolan Kristianstad 2018). Andra källor har varit Google Scholar och
informatiks- och datavenskapsdatabasen ACM. För att besluta om artiklarna var relevanta
för arbetet började författarna att läsa sammanfattning och slutsats. De artiklarna som
kategoriserades som relevanta har dem sedan läst helt. Urvalet gjordes på "peerreviewed" artiklar, dvs. granskade och på så vis godkända som vetenskapligt material.
Vissa artiklar har hittats genom kedjesökning (Rienecker & Jørgensen 2014, s. 138). De
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artiklar som är samhällsorienterade och populärvetenskapliga är hittade via google.com
eller på tidskriftshemsidor.

4.2.

Förstudie

I detta avsnitt förklaras hur undersökningen är uppbyggd för att samla in det empiriska
materialet.
Datainsamlingen genomfördes i form av litteratursökning för att kunna bilda en
uppfattning kring området som undersöktes. Vidare designades en pilotstudie för att
skaffa bättre förståelse för vilka frågor som var relevanta att ställa till användarna vid
intervjuerna och vid användartestet. Sedan genomfördes intervjuer och användartester på
ett vis där användare kunde svara fritt och gärna förklara sina svar och tankar. Efter
intervjuerna samlades resultatet för att kunna analyseras. Med hjälp av den information
som framtogs skapades därefter designkoncept, baserat på vad deltagarna beskrivit.
4.2.1.

Pilotstudie

En pilotstudie genomfördes för att pröva den teknik och det tänkta upplägget för studien.
Detta för att få en bättre uppfattning om undersökningen och för att skapa en förståelse
för vilka frågor och ämnen som ska ställas för att få ut ett svar där användaren kan svara
öppet men med relevant inriktning på vad som undersöks (Patel & Davidsson 2011, s.
82). Undersökningen utfördes på en kvinna i 30 års åldern med ett barn på sju månader.
Vid start av studien var det tilltänkta urval småbarnsföräldrar. Val av urval ändrades efter
denna studien (se Metoddiskussion).
Studien utgick ifrån frågor kring applikationen följt av ett användartest där deltagaren
fick ett scenario att följa (se Bilaga 1), följt av frågor kring användandet av applikationen
efteråt. Pilotstudien tog ca 35 minuter att genomföra.
4.2.2.

Intervjuer

Intervjuer (se Bilaga 2) användes för att lära känna användarens perspektiv kring
uppfattningen av digitala vårdcentraler. Deltagarna var åtta stycken och intervjun gjordes
via telefon, eftersom ett tillgängligt urval fick väljas (se Urval). Intervjun tog ca 20
minuter att genomföra. Uppbyggnaden och strukturen av frågorna som ställdes till
användarna var semistrukturerade vilket gjorde att deltagarna hade ett stort svarutrymme
23

och kunde förklara hur de tyckte och kände (Patel & Davidsson 2011, s. 82). Det gav
också författarna en möjlighet till att anta ett förhållningsätt där "varför-varför-varför"
kunde ställas upprepade gånger för att verkligen komma åt deltagarnas känslor och vad
de verkligen tyckte (Löwgren & Stolterman 2004, s. 88).
4.2.3.

Användartest med efterföljande intervju

Struktureringen av intervjun hade samma upplägg som telefonintervjuerna i sin struktur.
Intervjun var semistrukturerad följt av "varför-varför-varför" av författarna för att
möjliggöra för deltagarna att utveckla och fördjupa sina svar (se Bilaga 3). Användartestet
och intervjun tog ca 1 timme att genomföra.
Deltagarna fick ett scenario att följa och ombads sedan att ladda hem en av de digitala
applikationerna som finns idag, alltså Bolagets applikation. Deltagarna genomförde sedan
ett användartest där de sökte vård för det scenario som de fick av författarna. Deltagarna
fick information om att de fick undersöka applikationen på egen hand innan de
genomförde användartestet och att de gärna fick tänka högt utifall att de stötte på problem
eller liknande. Dessa tillfällen då deltagarna tänkte högt antecknades deras utlåtande
utifall de kunde komma till användningen vid intervjun som hölls efter användartestet.
Intervjun efter användartestet var semistrukturerade och anpassades utifrån gjorda
anteckningar om deltagarnas agerande under testet.

4.3.

Designfasen

Likt guden Haphaistos skapar människan en artificiell värld för att genom design av
artefakter uppnå nya former och meningar som leder till framtiden (Löwgren &
Stolterman 2004, s43; Nelson & Stolterman 2014, s. 13-14). Design skapar vår vardag,
formar våra arbetsplatser och konstruerar den värld vi lever i (Löwgren & Stolterman
2012, s. 11). Design som praktik gör det möjligt att testa idéer och tankar som ännu inte
har gjorts. Det handlar om att utmana det okända och att skapa det som ännu inte existerar
(Löwgren & Stolterman 2004, s. 13).
Design är holistisk och borde ses utifrån ett helhetsperspektiv där människa, miljö, tid
och rum måste tas i beaktning (Nelson & Stolterman 2014, s. 120). Det holistiska
perspektivet appliceras även på känslor och upplevelser (Hassenzahl 2010, s. 29).
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Vilket följer över till användarens upplevelse vid design av interaktiva produkter eller
tjänster (Hassenzahl 2010, s. 8). Design handlar om att lära känna användaren i den
bemärkelse som krävs för att veta vilka förväntningar de blivande användarna har. Det
bakomliggande problemet som driver användarna och deras attityder borde beaktas
eftersom det är dem i slutändan som kommer använda produkten eller tjänsten (Löwgren
& Stolterman 2012, s. 50).
För att designa för de användare applikationen är tänkt till, använde författarna förstudien
som en studie till att få förståelse för användaren och för att väcka tankar och idéer som
tidigare inte fanns.
Förstudien användes av författarna som ett hjälpmedel till att lära känna användarna och
deras behov. Genom att få en större förståelse för dem kunde författarna få nya tankar
och idéer som de annars aldrig skulle tänkt på. Vidare använde de designfasen som ett
sätt att skapa en möjlig framtid, hur någonting skulle kunna vara (Löwgren 2015). De
idéer och tankar lät sedan författarna testa och utsatte dessa för hård kritik. Inom
designpraktiken är detta någonting som kallas iteration och tänkt för att stärka idéen (Dam
& Siang 2018).
4.3.1.

Affinitetsdiagram

Struktureringen av intervjuerna och användartesterna skapades med hjälp av
affinitetsdiagram där likheter och olikheter i svaren som uppstått kategoriserades.
Affinitetsdiagram används för att tolka data genom att gruppera citat och delar som
uppstått under ett förarbete som t.ex. vid intervjuer. Genom gruppering av liknande citat
kan en helhetsbild bildas och kategorisering kan hjälpa designern att se mönster (se Figur
5) (Martin & Hanington 2012, s. 12-13).

Figur 5. Affinitetsdiagram.
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Med hjälp av post-it lappar skrevs idéerna ned, kategoriserades och grupperades om vid
behov (se Bild 6 i Resultat). Vilket hjälpte till att visualisera informationen som framkom
under förstudien och hjälpte författarna att inte frångå deltagarnas perspektiv.
För att se vart i onboardingprocessen av applikationen som brister användes Cardoso's
(2017) ramverk för onboarding. Citaten som skrivits på post-it lappar placerades i det
fack av ramverket där citatet passade in. Vidare flyttades de post-it som genom diskussion
ansetts höra till ett annat fack.
4.3.2.

Emotionell vs funktionell

Vidare valde författarna också att dela in citaten i två olika kategorier: emotionella och
funktionella problem som uppstått när de använde applikationen (se Figur 6).

Figur 6. Funktionell vs emotionell.

Inspiration för dessa två grupperingarna hämtades från Robert Sense (Sense 2017). För
att utforska möjligheterna från affinitetsdiagrammet och grupperingen gjordes en
brainstorming (Löwgren & Stolterman 2004, s. 93). En brainstorming går ut på att
producera många idéer och inte låta sig fastna om en idé upplevs som sämre än de andra.
Kvantitet istället för kvalitet är något som betecknar denna fasen (Löwgren & Stolterman
2004, s. 94). Alla idéer som uppstod skrevs ned på post-it lappar.
4.3.3.

Brainstorming, skissning och utveckling av prototyper

Efter den divergenta fasen följdes en konvergent fas där idéerna som uppstått i första
fasen hanterades och sållades igenom för att uppnå idéer med kvalitéer. Vilket innebar att
de idéer som uppstått förfinades på ett sätt att de kunde utvecklas till möjliga
designalternativ (Löwgren & Stolterman 2004, s. 39).
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Designalternativen som togs fram skisserades snabbt och enkelt för att forma författarnas
idéer samt för att dem skulle kunna kommunicera mellan varandra (Löwgren &
Stolterman 2004, s. 38). Författarna bedömde sedan skisserna och valde att fortsätta med
de skisser som fokuserade på att lösa två problem: att skapa en personlig anknytning och
att lära användaren hur applikationen fungerar.
Två koncept skapades utifrån detta: (A) personligt bemötande och (B) try before you buy.
Prototyper skapades i Figma och InVision. Författarna valde att skapa High-Fidelity
prototyper för att kunna värdera användarnas interaktioner samt de visuella utseendet.
Detta innebär att prototypen utformades på ett sätt som liknade den riktiga applikationen
utseendemässigt men kan ha saknat vissa interaktioner som en riktig applikation skulle
kunna ha. Med detta kunde deltagarna få en känsla för den riktiga applikationen istället
för en ofärdig produkt (Rudd, Stern & Isensee 1996).

4.4.
4.4.1.

Värdering
Testning av prototyp

Två koncept utvecklades till en början: (A) personligt bemötande och (B) try before you
buy. Prototyperna testades av två deltagare som deltog i de tidigare användartesten av den
befintliga applikationen. Deltagarna uppmanades till att tänka högt och gärna
kommentera och föra en dialog när något uppstod som de tyckte var bra eller dåligt.
Användartestet av prototyperna tog ca 20 min att genomföra.
4.4.2.

Iterering

Testet av prototypen och deltagarnas åsikter skrevs ner och gjorde det möjligt att iterera
prototypen till en tredje variant som författarna kallar (C) iterering.
4.4.3.

Testning av prototyp - itereringen

En av de två som deltog i användartestet och testet av prototypen testade också iterationen
av prototypen, (C) iterering. Även fyra helt nya deltagare rekryterades samt två deltagare
från telefonintervjuerna i förstudien. Dessa två testade först prototypen följt av
utforskning av den befintliga applikationen. Efter användartestet intervjuades deltagarna
och beskrev för och nackdelar de upplevde med prototypen.
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4.5.

Urval

Vid val av användare till de kvalitativa intervjuerna och användartestet har ett tillgängligt
urval gjorts. Detta kan möjligtvis ha påverkat resultatet och studiens resultat då författarna
agerade utefter gamla vanemönster och beteende då de har en relativt nära relation till
deltagarna. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet (Patel & Davidson 2011, s. 59).
Förfrågan för deltagande av undersökning skickades ut på tre Facebook grupper; Digital
Design - Högskolan Kristianstad (277 medlemmar), Köp och sälj i Kristianstad med
omnejd (22 150 medlemmar) och Mammagrupp (16 medlemmar). Inga respondenter
hörde av sig. Detta innebar att ett tillgängligt urval fick väljas.
4.5.1.

Etiska överväganden

De etiska överväganden som ska göras för att kunna genomföra en studie är informations, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. De två första, informations- och
samtyckeskravet, ska uppfyllas och krävs att deltagarna informeras om studiens upplägg,
syfte och att de har rätt att avbryta undersökningen om de skulle vilja. De andra två är
konfidentialitets- och nyttjandekravet, vilket kräver att deltagarnas personliga uppgifter
aldrig får riskeras att komma ut och att uppgifterna inte används till något annat än denna
undersökning (Patel & Davidsson 2011, s. 62).
Ett etiskt överväganden som gjorts är angående konfidentialitetskravet. För att kunna
genomföra förstudien krävdes det en nedladdning av den befintlig applikationen på
deltagarnas mobiltelefon och där deltagarna behövde använda Mobilt BankID. Mobilt
BankID är kopplat till deltagarnas personnummer. För att kunna genomföra
användartestet informerades deltagarna om dilemmat att deras personnummer kommer
att användas, men att det inte kommer att användas i studiens rapport. De användare som
inte kände sig bekväma i detta har genomfört användartestet på någon av författarnas
telefoner.

5. Resultat
Då studien har tagit en kvalitativ ansats har författarna valt att döpa deltagarna till fiktiva
namn följt av deras ålder för att ge läsarna en nyanserad bild av deltagarna som har ställt
upp i studien. Genom att ge deltagarna fiktiva namn förenklas läsningen och skapar en
bättre förståelse.
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5.1.

Förstudie

5.1.1.

Pilotstudie

Pilotstudien gav främst en insikt om de funktionella problemen som den nuvarande
applikationen har. Michaela, 28år, nämnde att hon fick en känsla av många upprepningar
i frågeformuläret och kommenterade:
”Det känns som man är tvungen att upprepa allt igen sen när man får
träffa läkaren” - Michaela, 28 år
Irritationskänslor uppstod också när hon skulle fylla i barnets personnummer.
Personnumret var inte korrekt inskrivet men inga direktiv kring hur detta skulle fyllas i
fanns förrän efter hon fyllt i det en första gång. Dessutom gick det ej att ändra detta
efterhand utan hon var tvungen att skriva om hela personnumret. Annat som Michaela
kommenterade var att det var svårt att hitta öppettiderna men också att hon skulle känt
sig säkrare om hon skulle behövt visa någon form av legitimation över att hon är
vårdnadstagare över barnet hon söker vård för. Förutom det upplevde Michaela
applikationen som lätthanterlig.
5.1.2.

Intervjuer

De sju intervjuerna som genomförts via telefon sammanställdes där fem huvudkategorier
diskuterats: allmän mobilanvändning, upplevelse kring vårdcentraler, huruvida
deltagarna använt en digital vårdcentral eller inte och hur upplevelsen var för dem som
använt en sådan applikation (se Bilaga 2). Syftet med dessa intervjuer var att förstå
användarna och hur de upplever fysiska vårdcentraler såväl som digitala vårdcentraler.
Intervjuerna visade att mobilerna används dagligen där diverse handlingar sker så som
användning av sociala medier, bankapplikationer och Mobilt BankID. De flesta
deltagarna visade positiva åsikter kring användning av bankapplikationer på mobilen:
”Mobilt BankID är nästan för bra för att vara sant. Lite läskigt smidigt
faktiskt. I början tyckte jag att det var en bra idé men jag var lite
misstänksam" - Jimmy, 29 år
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Besök av fysisk vårdcentral är något som deltagarna gör 1-2 gånger om året. Resultatet
visade också att de flesta drar sig för att besöka en vårdcentral och gör det främst när det
känns allvarligt:
”För att jag ska ta mig till vårdcentralen behöver det vara ganska
allvarligt, tex halsfluss, jag går inte dit i onödan" - Johanna, 25 år
Deltagarna är generellt nöjda med besöket på en vanlig vårdcentral men akutbesöken ofta
upplevs annorlunda. Främsta faktorn som påverkar upplevelsen är väntetiden:
”Jag tror jag fick vänta i 6-8h eller något sådant och jag fick bara prata
med en läkare i typ 5 minuter. Han sa bara att jag skulle ha is i magen
och vänta ut det. Blev det värre skulle jag komma tillbaka."
- Therese, 26 år

Digitala vårdcentraler
Tre utav sju deltagare har besökt en digital vårdcentral och uttrycker det som att det var
"Smidigt och enkelt" - Mia, 21 år, men också:
"De va lite läskigt. De va skumt att prata med en läkare via en liten
skärm" - Rolf, 56 år.
De deltagare som inte har använt en digital vårdcentral uttrycker:
”Jag vet inte om det är mina fördomar men att pratar med en läkare via
videosamtal tycker jag är obehagligt" - Therese, 26 år
”Jag skulle aldrig vilja testa på detta. Jag vill träffa någon öga mot öga,
inte i nån jädra telefon" - Anna, 54 år.
Men det fanns också deltagare som hört talas om digitala vårdcentraler och var intresserad
av att testa nästa gång deltagaren har behov av att träffa en läkare:
”Min kusin använde en sådan applikation då hennes son hade utslag
och förskolan trodde det var svinkoppor, mest för att slippa åka till
närmsta vårdcentral som låg tre mil därifrån. Det lät smidigt och jag
tänkte testa den nästa gång jag behöver." - Johanna, 25 år.
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Deltagarna beskriver att de förstår fördelarna med att prata med en läkare över en
applikation men att de också tar upp att det beror på deras egna självskattning om vilken
hjälp de behöver. Mia som har använt en digital vårdcentral tidigare uttrycker:
”Det var enkelt att få utskrivet penicillin utan att behöva ta tid och vara
på en vårdcentral. Men jag skulle nog inte använt den om det var något
allvarligare som pågått i typ tre veckor så som den här hostan jag har
nu" - Mia, 21 år.
Det som tydligast har framkommit genom intervjuerna är en okunskap om hur ett
läkarbesök via en digital vårdcentral går till. Alla deltagare har hört talas om digitala
vårdcentraler, främst genom reklam. Men de flesta deltagarna förstår inte hur själva
besöket går till och beskriver en oro över att den personliga kontakten med läkaren ska
försvinna:
"Man får träffa en doktor i telefonen. Man ringer väl upp nån så får
man träffa en läkare." - Anna, 54 år.

"Typ ett skype-samtal så man ringer upp och kan filma och så. Så att
man kan visa sina synliga symtomer.. Det känns som det handlar om
helhetsintrycket och det känns svårt genom en skärm. Att det lättare blir
missförstånd. " - Jimmy, 29 år.
"Jag vet inte riktigt vad en digital vårdcentral är men jag tror att det är
något där man kan prata med läkare via telefon eller dator" - Emma,
22 år.
Summering av intervjuer
För att summera förstudien så hade deltagarna inga större problem med att använda sig
utav Mobilt BankID för att logga in på applikationen. De flesta är överlag nöjda med
respektive vårdcentraler men visar större frustration över akutmottagningen. Deltagarna
kände till konceptet för digitala vårdcentraler och de flesta kände till en av de stora
aktörerna på marknaden sedan tidigare. Tre av sju deltagarna hade innan studien besökt
en digital vårdcentral och var nöjda med hjälpen de fick.
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Överlag förstod deltagarna fördelarna med att använda en digital vårdcentral. Däremot
beskriver deltagarna en osäkerhet när det kommer till diagnostiseringen över en
applikation. Vidare förstod deltagarna inte heller hur själva läkarmötet går till.
5.1.3.

Användartest och intervju

Likt intervjuerna (se 6.2 Intervjuer) använder deltagarna sina mobiler dagligen. De har
heller inga problem med att identifiera sig med hjälp av Mobilt BankID. Moa
kommenterade:
"Det känns normalt. Det är så vanligt nu att jag inte reflekterar över
det" - Moa, 26 år.
Även upplevelsen kring den vanliga sjukvården och akuten liknar de svaren som uppstod
under telefonintervjuerna. Då missnöje nämns handlar det ofta om väntetiden:
"Om man har fått en bestämd tid till läkaren är det ju tråkigt med
väntetiden som tillkommer ibland. Först måste man vänta på att få sin
tid till mötet, vilket kan ta flera veckor och sen måste man vänta när man
väl är på vårdcentralen, trots att man fått sin tid. [..] Oftast är jag nöjd
med läkaren och det brukar kännas bra efteråt" - Johan, 21 år.

Digitala vårdcentraler
Alla deltagare har hört talas om digitala vårdcentraler genom reklam. Men även dessa
deltagare hade svårt att förstå mötet med läkaren:
"Jag och en kollega har faktiskt diskuterat det här och jag har funderat
på hur det är. Jag undrar hur man kan diagnostisera? Det känns lite
ytligt. Jag går hellre till en vårdcentral om jag kan." - Moa, 26 år.
"Det är väl någon form av chatt-app och där man eventuellt blir
uppringd eller kör facetime" - Sara, 30 år.
Som pilotstudien (se 6.1 Pilotstudie) upplevde deltagarna att applikationen var lätt och
enkel att använda:
"Det känns som allt har en åtanke bakom sig och de frågor de ställde
kändes relevanta." - Moa, 26 år.
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"Det kändes som en smidig app. Och enkel och basic för att gå vidare."
- Sara, 30 år.
De funktionella problemen som nämndes var bland annat:
"Det känns som för många frågor nu på en gång" - Jenny, 28 år.
"Det skulle kunna vara enklare att gå mellan frågorna om man vill
kontrollera vad man har svarat" - Johan, 21 år.
Ett intressant resultat var att deltagarna blev överraskade över att applikationen kunde
vara så enkel och lättförståelig:
"Nu när man testat den så känns den mer lätthanterlig än vad jag först
trodde" - Jens, 26 år.
"Nu när jag har sett att de har receptförnyelse så ska jag nog testa den"
- Jenny, 28 år.
"Jag skulle nog testa appen och undersöka mig genom symtomkollen.
Beroende på hur allvarligt det är skulle jag använda appen eller gå till
en vanlig vårdcentral" - Johan, 21 år.
De deltagarna som ställt upp i undersökningen har trots detta svårt att säga om de faktiskt
kommer använda applikationen nästa gång de behöver prata med en läkare:
"Man vet ju inte vad man får" - Jenny, 28 år.
Det fanns vissa frågetecken som deltagarna ställde som t.ex. hur de får läkarkontakt, hur
länge de behöver vänta på att få tiden och om det går att beställa en specifik tid. Dessutom
visade det sig att ingen av deltagarna kunde beskriva exakt hur läkarmötet skulle gå till
efter att de genomför betalningen som är det sista steget innan de får träffa läkaren.
Jenny och Johan ger ett förslag på hur applikationen skulle kunna vara utformad för att
de hypotetiskt skulle använda den på riktigt:
"De skulle ju kunna testa att ha en ”testa” förstagångssumma så att
kostnaden är reducerad vid första gången. Bara så att man kan testa.
Och när man väl har testat och man är nöjd skulle jag kunna tänka mig
att betala vad det kostar" - Jenny, 28 år.
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"Man kanske skulle fått första besöket för halva priset eller reducerat
pris" - Johan, 21 år.
Men alla deltagare svarar också att om de nu ska använda en digital vårdcentral så
kommer det vara den applikationen de redan har fått testa:
"Jag skulle valt denna. Eftersom det är denna jag har hört talas om
tidigare och jag gillar denna mer. Denna känns mindre klottrig och
enkel och jag vet vart jag ska gå" - Sara, 30 år.
Summering av användartester och intervjuer
För att summera ovanstående så har alla deltagare hört talas om Digitala Vårdcentraler.
Detta är främst genom reklam och alla känner till en av de största aktörerna på marknaden.
Deltagarna hade en fördom om att läkarbesöket via en digital vårdcentral sker genom
videosamtal. Fördelarna med att använda en sådan här applikation är något som alla
deltagare förstår men de har trots detta svårt att se sig själva använda det. De beskriver
en oro för att den personliga kontakten ska inte fungera och har svårt att föreställa sig att
läkare kan diagnostisera genom en applikation.
De deltagare som däremot har testat en digital vårdcentral (3 av 12 deltagare) upplever
inga problem med att använda den igen om de skulle behöva besöka en läkare. Dessa
deltagare har alla blivit rekommenderad från en vän eller bekant att testa applikationen.
Efter att deltagare använt och utforskat applikationen har de alla beskrivit att
applikationen var lättare och enklare att använda än vad de först trodde. Det var inga
direkta funktionella problem vid användningen av applikationen. Och eftersom
uppsatsens fokus inte var på att förbättra applikationens prestanda har författarna valt att
inte gå vidare in på funktionerna i applikationen. Det som deltagarna kommenterade var
lite kring hur formuläret var utformat och att det var många frågor som ställdes i
anamnesen.

Det

fanns

delade

meningar

om

detta

var

bra

eller

dåligt.

Vidare har deltagarna svårt att se sig själva använda en digital vårdcentral inom den
närmsta tiden men de tror att om de skulle använda en, så kommer det bli den här
applikationen eftersom de redan har testat denna. Vad som var gemensamt för de
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deltagare som deltagit i användartestet var att de efter testet inte kunde återge hur
läkarbesöket kommer ske.

5.2.
5.2.1.

Designfasen
Affinitetsdiagrammet

Designfasen inleddes med att citat från både intervjuerna och användartesterna skrevs ner
på post-it's och placerades ut på en whiteboardtavla med hjälp av Cardoso's (2017)
onboardingsteg (se Bakgrund).
Resultatet av affinitetsdiagrammet (se Bild 6) visade att den nuvarande applikationen som
undersökt i studien saknar ett tydligt förstasteg, (3.1) purpose statement (Intro/Fördelar),
där huvudfunktionen och kärnvärdena ska introduceras. Istället landar användaren direkt
in i applikationen. Alltså till steg 4 (3.4) – conversation (Använd, du är redo).

Bild 6. Affinitetsdiagrammet med Cardoso's (2017) fem onboardingsteg.

Steg 2 (3.2) – registration (Registrering), görs inte heller i det steget som Cardoso
rekommenderar. Utan den sker någonstans mellan steg 3 och 4. Användaren har möjlighet
att utforska applikationen så långt som att välja vilket besvär användaren vill ha hjälp
med. För att komma vidare till anamnesen krävs det att användaren loggar in. Likadant
gäller om användaren vill se sina ärenden eller se sin profil.
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Steg 3 – informational scaffolding (Vägledning, Hur använder du), finns i applikationen
men för att användaren ska förstå hur applikationen används så måste de själva ta ansvar
och gå in och läsa sig till hur det fungerar. Under användartestet gav författarna direktiv
att deltagarna gärna fick gå in och utforska applikationen. Däremot var det få som gjorde
detta. Frågor kring hur de kände om applikationen ställdes efter användartestet avslutats.
Här framkom det att användarna fortfarande inte förstod hur själva läkarbesöket går till
men att applikationen annars var enkel och lättnavigerad. Huruvida de mer aktivt skulle
utforskat applikationen om de skulle använt den under andra omständigheter kunde de
inte svara på. Men med intervjuerna uppkom också att vissa deltagare upplevde att det
var många frågor och mycket läsning, vilket de tydligt visade en lätt irritation för. Frågan
är då om dessa användare skulle utforskat applikationen självmant?

Steg 4 (3.4) – conversation (Använd du är redo), är det steg användaren landar i det första
dem gör när de startar applikationen. Här fann författarna några funktionella problem med
applikationen (så som många frågor, att användaren inte kunde scrolla igenom
frågeformuläret och otydliga knappar) men förutom det var det enkelt för användarna att
följa scenariot de blivit tilldelade. Det sista steget, (3.5) re-engagement (Hålla kvar), ser
till att hålla kvar användaren. I applikationen har användaren möjlighet att se sina ärenden
och skulle en användare inte fullfölja läkarbesöket eller avbrutit ärendet skickas då ett
mejl ut till användaren, vilket tyder på att denna delen i onboardingstegen är uppfyllt.
5.2.2.

Emotionellt vs funktionellt

Affinitetsdiagrammet gjorde det möjligt att se vilka brister som fanns i den nuvarande
applikationens onboarding. Detta gjorde det tydligt att se vart design kunde appliceras för
att påverka upplevelsen vid användningen av applikationen. För att skapa ett fokus för
författarna och göra det enklare att hitta kärnvärden att designa för delades deltagarnas
citat in i två olika kategorier: emotionella och funktionella (se Bild 7).
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Bild 7. Citat indelade i emotionella och funktionella grupperingar.

De emotionella problemen som uppstått gjorde det ännu tydligare för författarna att fokus
skulle vara att få användarna att förstå hur läkarbesöket fungerar. Vidare stolpades en del
funktionella problem upp men då dessa problem inte var något som hindrade deltagarna
att gå vidare i applikationen så valde författarna att fokusera på att designa för
användarnas känslor.
5.2.3.

Brainstorming, skiss och prototyputveckling

Analysen av användarnas upplevelse av applikationen och upplevelsen generellt kring
användning av digitala vårdcentraler gjorde det möjligt för författarna att fokusera på den
emotionella delen av användarens upplevelse. En brainstorming gjordes och många idéer
skapades, oavsett kvalitet. Från brainstormingen utsågs fyra idéer som utsatts av hård
kritik utav författarna.
Två koncept skapades som döptes till: (A) personligt bemötande och (B) try before you
buy. (A) Personligt bemötande skapades för att få användaren att känna att ett läkarbesök
fortfarande kan vara personligt. (B) Try before you buy inspirerades av Babichs (2017)
tips om att låta användaren testa applikationen för att användaren ska förstå vad han eller
hon får (Babich 2017) och citatet som Jenny, 28 år sa "Man vet ju inte vad man får".
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Med hjälp av skissning med papper och penna kunde författarna visualisera sina tankar
och idéer vilket hjälpte till att forma prototypen (se Bild 8).

Bild 8. Skissning av koncept.

Vid utveckling av prototyperna såg författarna till att applicera Cardoso's (2017)
onboardingsteg och med fokusering på att kommunicera kärnvärdet i koncepten.

I den ursprungliga versionen landade användaren direkt i steg fyra i Cardoso's
onboardingsteg utan någon introduktion till tjänsten eller funktionerna i applikationen.
Med den första prototypen, (A) personligt bemötande, skapade därför författarna åtta nya
screens (dvs. skärmbilder/skärmsteg) innan användaren nådde onboardingsteg fyra i
applikationen (se Bild 9) och tar ett (5.1) fördelsorienterad onboardingperspektiv (se
Onboarding bland praktiker) (Satia 2014).
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Bild 9. Prototyp (A) Personligt bemötande

Första screenen som användaren möts av i prototypen, förutom splash screenen, är en
tydlig introduktion till vad applikationen är och vad applikationen kan hjälp användaren
med (3.1: purpose statement). Vidare loggar användaren in med hjälp av sitt Mobila
BankID (3.2: registration). Användaren bemöts personligen med sitt namn för att sedan
kunna swipa igenom fem screens där applikationen introduceras kort men koncist med
text (3: informational scaffolding). Steg fyra, (3.4) conversation och fem, (3.5) reengagement har prototypen inte utforskat.
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(B) Try before you buy (se Bild 10) kommunicerar också kärnvärdet i applikationen på
första screenen användaren möter (3.1: purpose statement). Däremot valde författarna att
inte applicera registreringen i nästa steg utan istället var tanken att användaren ska lära
sig applikationen genom att få använda den. Vilket också innebar att användarna var
tvungna att aktivt fylla i det formulär som finns i den befintliga applikationen vilket kan
likna det (5.3) progressionsorienterade onboardingperspektivet (se Onboarding bland
praktiker) (Satia 2014). Vidare ville författarna visa hur själva läkarbesöket går till och
hur användaren ska använda applikationen efter att de har fyllt i formuläret. Här visar två
screens tydligt att användaren kommer få en notis till mobilen när läkaren är redo att prata
med användaren. Prototypen visar också att interaktionen som kommer ske är främst
genom en chattfunktion och inte genom videosamtal som är den vanligaste uppfattningen
om läkarinteraktionen som deltagarna i studien haft (3.3: informational scaffolding &
3.4: conversation). Genom att låta användaren aktivt använda applikationen i ett
onboardingsteg kan det bidra till att de känner ett större förtroende till att de vet vad de
kommer att få utav besöket.

Bild 10. Prototyp (B) Try Before You Buy.
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Summering av designfasen
Affinitetsdiagrammet och Cardoso's (2017) fem onboardingsteg gjorde det möjligt att
analysera vad som saknas i den befintliga applikationen idag. Att visualisera och gruppera
deltagarnas tanker och citat skapade en möjlighet att visualisera de problem som uppstått.
Dessutom skapades förståelsen för vilken fas i onboardingprocessen som kan designas
för. Att vidare analysera de problemen som deltagarna uttryckt gjorde att författarna
kunde få en klar bild om vad det egentliga problemet med applikation är. Applikationen
i sig fungerar bra och har en bra designad grund. Vissa funktionella problem hittades.
Men författarna fann att det det fokus dem skulle ha i detta arbetet var deltagarnas
emotionella kommentarer kring implementeringen av applikationen i deras liv.
Brainstorming och skissning gjorde det enklare att arbeta igenom idéerna som uppstod
och gav författarna möjlighet att leverera koncept med kvalitet som representerar de
problem deltagarna beskrivit under studiens gång. Skisserna är ingenting som illustrerar
den färdiga prototypen utan den bildar ryggraden i utvecklingen av prototypen och gjorde
det möjligt att skapa ett flöde av interaktioner och öppnade upp för kommunikation
mellan författarna.

5.3.

Värdering

5.3.1.

Testning av prototyp

Syftet med att testa prototyperna på deltagare är för att få svar på om design kan hjälpa
användaren att förstå hur applikationen fungerar. De problem som de två prototyperna
fokuserar på var (1) skapa en personlig anknytning och (2) lära användaren hur
applikationen fungerar. Testningen av de båda prototyperna skedde på två deltagare som
varit med och testat den befintliga applikationen i förstudien.
Det båda deltagarna var enade om att de gillades att bemötas personligt i applikationen:
"Jag tycker om när den är personlig. Det känns som den är riktad till
mig" - Jens, 26 år.
"Att logga in känns mer privat. När man väl är inne så är det privatare
och mer som att vara inne med doktorn. Så jag ser inget hinder med att
logga in innan man kommer in i appen." - Johan, 21 år.
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Skulle de behöva välja mellan de båda prototypernas onboarding så gillade både Jens och
Johan Personlig bemötande mer än (B) Try before you buy:
"Jag gillar nog den första prototypen bäst. Den är tydlig och man får
förståelse för den. Den är enkel och det är lite information men ändå
tillräckligt " - Jens, 26 år.
"Jag gillar nog att bemötas personligt. Om jag måste välja av de två så
är det den första eftersom det känns mer personligt. " - Johan, 21 år.
Vad de mer uttryckte sig om (A) Personligt bemötande var:
"Denna prototypen är mycket mer berättande än den som finns idag.
Där måste man klicka på ”Så här funkar det” för att förstå det." - Jens,
26 år.
"Jag fick bättre förståelse eftersom det var steg för steg. Har man inte
använt den tidigare är det ju bra." - Johan, 21 år.
(B) Try before you buy prototypen gav Johan däremot mer insikt i hur själva mötet med
läkaren kommer att gå till:
"Jag gillade främst delen ”Vad händer efter jag har betalat” speciellt
screenen med notisen som man får i mobilen. Nu vet jag ju hur det
funkar och det visste jag inte innan. [..] De två sista bilderna på Try
before you buy var jättebra. Nu vet jag hur det ser ut efter att jag har
betalat och det känns mer som jag vet vad jag får." - Johan, 21 år.
Jens upplevde däremot det som att (B) Try before you buy var svår att förstå och han var
förvirrad eftersom han, som han själv sa "jag inte läste texten ordentligt utan klickade
mig bara vidare" - Jens, 26 år.
"Jag tyckte det var svårt att veta vad man skulle göra eftersom man inte
bara funkade att trycka på vidare. Det skulle stått tydligare information
och kanske högre upp så att man inte missar texten där nere." - Jens, 26
år.
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Dessutom tyckte Jens att det var obehagligt att klicka på knappen "betala" i onboardingen:
"Det var läskigt att trycka på den röda knappen som står ”Betala”. Det
var skrämmande och man vill ju inte bli tvungen att betala något än." Jens, 26 år.
Medan Johan sa:
"Eftersom jag vet att det är ett test, det stod det ju i texten, så tycker jag
inte att det är så farligt med den röda ”Betala” knappen. Men jag kan
förstå att det tar emot att trycka på den." - Johan, 21 år.
Johan uttryckte sig att (B) Try before you buy gav honom en bättre förståelse för vad som
händer efter att han har skickat in sitt ärende till läkaren, vilket Johan uppskattade. Men
han gav oss några enkla tips som han trodde skulle kunna göra det enklare för användaren
att förstå:
"Jag gillar att se hur det ser ut inne i appen. Men det kanske ska finnas
mer fake text så att man fattar att det bara är en genomgång och inte att
man fyller i ett riktigt formulär. Det kanske ska finnas med feedback på
hur mycket man har kvar så att man inte tröttnar." - Johan, 21 år.
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5.3.2.

Iterering

En iterering av de båda prototyperna (A) Personligt bemötande och (B) Try before you
buy, gjordes direkt efter testningen. Med hjälp från Jens och Johan såg författarna snabbt
de misstag som gjorts och kunde implementera förbättringar i en iteration av de båda
prototyperna. Denna prototypen kom att kallas (C) iterering (se Bild 11).

Bild 11. Prototyp (C) Iterering.

Eftersom både Jens och Johan upplevde det positivt att logga in med mobilt BankID och
känslan av att den var personlig valde författarna att ha med detta i itereringen av
prototyperna. Dessutom möts användaren av ett "Välkommen Förnamn" när de kommer
till applikationen. Det författarna ville fokusera på i denna iterering var att förtydliga hur
applikationen fungerar i alla steget så som (B) Try before you buy. Men att också klargöra
för användarna att det här bara är en introduktion av applikationen och på det sättet
minska användarens förvirring så att användaren inte behöver bli orolig när dem trycker
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på "betala". För att förtydliga detta valde författarna att lägga in en telefon där
applikationen visas. Detta förtydligar att onboardingen bara är en introduktion men gör
det även tydligt hur applikationen fungerar i alla stegen.
Författarna valde även att inkludera en screen till i introduktionen vilket var att förklara
för användaren att de digitala vårdcentralerna även skriver ut recept och att läkare kan
skicka remisser, vilket författarna upplevde att deltagarna hade missat under
användartesterna.
5.3.3.

Testning av prototyp – itereringen

Jens från förstudien och testningen av prototyperna ställde upp en tredje gång och testade
även (C) itereringen. Fyra deltagare från telefonintervjuerna vid förstudien ställde upp på
att testa (C) itereringen av prototypen. Även fyra helt nya deltagare rekryterats. Dessa
deltagare har inte tidigare använt den nuvarande applikationen eller någon annan aktör på
marknaden.
Precis som de tidigare deltagarna hade dessa också hört talats om en av de stora aktörerna
på marknaden och fått en uppfattning om att läkare-patient interaktionen går till via
videosamtal:
"Jag tror att det bara är via videosamtal, det är ju det man har sett på
tv:n." - David, 30 år.
Jens, som testat de tidigare prototyperna, tyckte att den nya prototypen kändes mycket
tydligare och han fick en förståelse för hur läkarmötet går till vilket han inte förstod från
(B) Try before you buy:
"De tre sista screenen där man får se hur det ser ut när man chattar och
recept i mobilen är tydliga. […] Jag förstår här att det är läkaren som
tar kontakt med mig, det är inte jag som ska ta första steget med läkaren
när vi börjar skriva. Utan det är bara för mig att följa direktiv. Vilket
känns bra eftersom det är jag som är sjuk och jag vill inte styra samtalet
eftersom jag inte vet vad som är fel på mig." - Jens, 26 år.
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Jens kommenterar också:
"Att bemötas personligt inne i appen känns bra. Jag gillar att det står
Välkommen Jens." - Jens, 26 år.
Vilket Angelica, precis som Jens, uppskattade:
"[…] Annars tyckte jag att prototypen var trevlig och personlig. Jag
gillar kramar och sånt, och när det känns personligt och så därför tycker
jag också att en vårdapp ska ta hand om mig. Och det känns som den
gör det när det är personligt." - Angelica, 22 år.
Försöket att få användaren att uppmärksamma att det finns möjlighet till att skriva ut
recept och remissmöjligheter uppmärksammade Sara, David, Jens och Therese:
"De tre sista screenen där man får se hur det ser ut när man chattar och
recept i mobilen är tydliga." - Jens, 26 år.
"De skickar väl en remiss? Jag läste det i introt i varje fall." - Therese,
26 år.
"Behöver jag recept så skriver han (läkaren) ut det så kan jag bara
hämta det på närmaste apotek" - Sara, 24 år.
Däremot missade både Jimmy, Angelica och Irma detta och Irma tillägger:
"Jag brukar vara rätt lat när det kommer till text så jag brukar bara
skrolla förbi allt. För min del hjälper inte en walkthrough eftersom jag
gillar att utforska själv och jag har svårt för text." - Irma, 21 år.
Efter att ha testat prototypen kunde fem av sju deltagare beskriva hur läkarbesöket i
applikationen skulle gå till. Therese sa:
"Åh nu läste jag inte introt så väl, men jag antar att en läkare ställer
frågor och det antagligen blir videosamtal. […] Jag brukar skippa
introt och litar på att den informationen kommer sen. Vilket borde
komma under hela processen. Dessutom jag gillar att utforska själv." Therese, 26 år.
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Medan Angelica kommenterade:
"Åh, nu läste jag inte jättenoga men jag tror det vara via sms eller chatt.
Och det kunde även vara via videosamtal om jag själv ville." - Angelica,
22 år.
Angelica la till:
"Det känns som ett klassiskt sätt att visa hur en app funkar, vilket också
funkar ju eftersom jag fattar. Det känns som en sådan här walkthrough
behövs annars skulle jag inte veta vad jag skulle göra. Och är man inte
van kan det ju också behövas. […] Oavsett så behövs en guide så att
man vet vad som ska hända." - Angelica, 22 år.
Jimmy hade likt Angelica läst hur det fungerade och tyckte också att walkthroughn
kändes bra:
"Nu vet jag ju att det är en chattfunktion och att man ska skriva sina
problem, och om man vill kan man få ha videosamtal. Jag trodde
verkligen bara att det var videosamtal eftersom det är så man sett det
på reklamen. […] Jag visste ju inte att det gick med chatt. Jag gillar
detta bättre. Det är enklare att få ner detaljerna på skrift. När man
pratar finns det risk att man glömmer en massa. […] Eftersom att det är
så nytt så behövs ett intro." - Jimmy, 29 år.
David och Sara tyckte också att en walkthrough är ett bra sätt att visa användaren hur
applikationen ser ut och fungerar. Båda deltagarna föredrog att introduktionen skulle vara
textbaserad med förtydligande bilder:
"Vill nog helst ha text med liten bild så jag vet hur det kommer att se ut
i appen när jag väl är inne. Det är ju skönt att veta det innan." David, 30 år.
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Sara säger att en walkthrough med text är bra, men att det händer att hon bara swipar förbi
utan att läsa vad det står:
"Ibland läser jag inte allt när jag går igenom ett intro. Eftersom det
här är en digital vårdcentral och jag inte tidigare har använt en, så
tror jag att jag skulle läst noggrannare. Den här var bra och tydlig." Sara, 24 år.
När deltagarna blev förfrågade om hur de förhåller sig till användandet av applikationen
i en verklig situation säger de:
"Det kanske är en sak man måste lära sig att använda. Men jag vill inte
använda det nu. Men om jag skulle använda en app så skulle det varit
för småsaker som typ utslag och borrelia eller något sådant." Angelica, 22 år.
"Jag känner att jag är vänligare inställd till det nu än innan och skulle
faktiskt kunna testa den nästa gång. […] Jag skulle nog överväga att gå
till en vårdcentral ändå. Det känns fortfarande mer seriöst. Det är en
tröskel man måste komma förbi." - Jimmy, 29 år.
"Nu när jag har testat denna appen så skulle jag kunna tänka mig att
använda den nästa gång. Det var mycket smidigare än jag trodde" Therese, 26 år.
Jens och Johan svarade att de har svårt att veta om de hypotetiskt kommer att använda
applikationen i framtiden. Irma har också svårt att förhålla sig till om hon kommer
använda den.
Summering av värderingsfasen
Att testa de båda prototyperna (A) Personligt bemötande och (B) Try before you buy
gjorde det möjligt att förstå hur användaren kände kring användningen av applikationen.
Det gav författarna insikt om hur användaren faktiskt agerar i en situation då de bemöts
av de olika typerna av introduktion till applikationen.
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(A) Personligt bemötande fick positivt omdöme då deltagarna uppskattade att den kändes
personlig och deltagarna visade inga problem med att logga in med mobilt BankID innan
de kunde börja använda applikationen.
(B) Try before you buy förklarade läkarbesöket på ett tydligare sätt än (A) Personligt
bemötande. Men den uppfattades som något förvirrande. Däremot värderar författarna
konceptet som lovande och skulle mer tid funnits skulle de utforskat det vidare.
De positiva och de negativa delarna i prototyperna sorterades ut och en ny prototyp
skapades - (C) Itereringen. Vad författarna fann var att den tredje prototypen upplyste om
själva läkarmötet och de flesta deltagarna kunde återberätta hur ett sådant besök går till
efter testet avslutats. Therese som missade den informationen tog däremot till sig
informationen om remissmöjligheterna. Remiss och receptinformationen var svårare att
nå fram med.
Det finns en risk med att visa informationen på ett sådant här vis som prototypen visar
eftersom det är enkelt att bara bläddra förbi introduktionen utan att läsa. Trots att det finns
en risk att användare hoppar över introduktionen ger en onboarding en tydligare bild på
kärnvärdena i applikationen och hur den ska användas.

6. Diskussion
6.1.

Tolkning av resultatet

Likt Vockley (2015) visar denna studie ett behov av att lära användaren att förstå hur
digital hälsa fungerar (Vockley 2015). Resultatet av förstudien visar att användarna inte
har full förståelse för hur upplevelsen av att prata med en läkare över en applikation
fungerar. Deltagarna kan alla förklara fördelarna med användningen av en digital
vårdcentral men de känner också att det är svårt att ta steget till användningen. Likt
Dorsey's och Topol's (2016) studie visade vår studie att användare känner en oro över att
den personliga kontakten ska försvinna mellan läkare och patient om deltagarna skulle
använda en applikation (Dorsey & Topol 2016). Trots oron deltagarna känner har tidigare
forskning visat på fördelar med att låta interaktionen mellan läkare och patient ske genom
eHälsolösningar (Wald, Dube & Anthony 2007 se Kreps & Neuhauser 2010). Läkare och
sjukvårdspersonal har visat positiv inställning till låta läkarbesök ske digitalt (Jayanthi
2015 se Vockley 2015; PwC 2016). Denna positiva inställning har även de deltagare som
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tidigare har använt en digital vårdcentral. De ser heller inga problem med att använda en
sådan applikation igen.
Begreppet "word-of-mouth" från området marknadsföring har visat sig ha en betydande
roll vid användningen av en digital vårdcentral (Arndt 1967). Anledningen till att
deltagare beslutat sig för att använda en digital vårdcentral visade sig vara p.g.a.
rekommendationer från en vän eller bekant. De deltagare som inte har använt en digital
vårdcentral berättade att de hypotetiskt skulle vara mer villiga att testa en sådan
applikation om de skulle blivit rekommenderade det. Rekommendationer kan vara en
framtida utmaning där ett designtänk kan appliceras.
Vidare har också medvetenheten kring dessa digitala applikationer formats av
marknadsföring och en av de stora aktörerna på marknaden var igenkänd av de flesta
deltagare i studien. Medan deltagarna har svårt att minnas de andra aktörerna (Akter &
Ray 2010; Huang & Sarigöllü 2012; Chang et. al 2007 se Sezgin, Özkan-Yildirim &
Yildrim 2018). Huang och Saigöllu (2012) skriver att varumärkesuppbyggnaden påverkar
kunden vid deras nästa köp. Lindgaard et. al. (2006) argumenterar för att det första
intrycket också kommer påverka kunden eller användaren och att detta kommer påverka
användarens förtroende över tiden (Lindgaard et. Al. 2006). Likt Huang's och Saigöllu's
(2012) och Lindgaard's et. al. (2006) studie kan resultatet av denna studie se att de
deltagare som deltagit förklarar att deras val av en digital vårdcentral i framtiden kommer
bli den applikation de redan testat eftersom de nu känner till denna och vet hur den
fungerar. Men att de innan testat den befintliga applikationen skulle valt den andra stora
aktören för att det var dem de kände till. Författarna argumenterar för att prototypen (B)
Try before you buy är ett intressant koncept. Tanken bakom konceptet är att låta
användaren lära känna applikationen genom att själva genomföra de riktiga
interaktionerna som applikationen tillåter. Däremot var prototypen inte utformad på rätt
sätt för att den skulle vara tillräckligt tydlig för användaren. Vidare iterationer skulle
behövt vidtas för att utforska konceptet djupare.
Den visuella komplexiteten i applikationen som denna studie utgått ifrån har visat sig
utgöra en bra balans i det visuella gränssnittet och deltagarna har instinktivt förstått hur
de ska leta sig fram i applikationen. Dessutom fyller ikonerna i applikationen
designprincipen (6.5) persuative imagery, vilket gör det enklare för användaren att förstå
hur de ska hitta i applikationen. Resultatet visar alltså att den visuella designen påverkar
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e-hälsotjänster precis som Lazard och Mackert (2015) tidigare funnit genom sin
forskning. Detta har även i tidigare forskning visat sig vara avgörande för det första
intrycket hos mottagaren (Lindgaard et. al. 2006; Miniukovich & De Angeli 2014).
Vad alla deltagare har gemensamt är att de inte förstår hur själva läkarmötet går till. Den
befintliga applikationen ger ingen klara beskrivningar om hur det går till. Den mentala
modellen, eller Lazard's och Mackert's (2015) prototypicality eller Don Norman's (2013)
mentala modell, om hur ett läkarbesök går till digitalt, är att interaktionen sker genom
videosamtal (Lazard & Mackert 2015; Norman 2013, s. 31). Vilket är en möjlig
interaktion men inte huvudfunktionen i den undersökta applikationen. Huvudfunktionen
är chattbaserad vilket inte tydligt framgår. Den nuvarande designen speglar alltså inte
deltagarnas mentala modell. Vilket gör att resultatet av denna studie stödjer Lazard's och
Mackert's (2015) råd om att förstå användarens mentala modell så att man designar för
rätt sak (Lazard & Mackert 2015). Vidare visade vår studie att den mentala modellen kan
formas med hjälp av onboarding, istället för att låta fördomar styra användarens tro om
hur applikationen fungerar.
Onboardingprocessen inom HR handlar om att få användarna att förstå vad som krävs av
dem och vad de kan förvänta sig av applikationen (Cardoso 2017; DeBode, Mossholder
& Walker 2017). Likheter mellan de båda HR perspektiven och Cardoso's (2017) ramverk
kan tydligt urskiljas (se Figur 8).

Figur 8. De två HR-perspektiven och Cardoso's ramverk.

Vår studie visade att deltagarna inte har full förståelse för hur själva läkarbesöket går till.
Vilket beror på att det brister i (1.2) implementeringsfasen (Snell 2006). Ur ADKAR's
synvinkel blir användarna varken informerade om hur kärnvärdena eller hur de ska
förhålla sig till läkarbesöket (2.1 awareness). De kunskapsluckor som användarna
51

upplever är inte heller tydliga (2.3 knowledge) (Karambelkar & Bhattacharya 2017).
Vilket kan jämföras med Cardoso's (2017) ramverk där varken (3.1) purpose statement
och (3.3.) informational scaffolding applicerats (Cardoso 2017). Användaren blir inte
introducerade till applikationen eller får någon direkt vägledning, utan användaren måste
själv leta aktivt efter denna information i applikationen.
Genom att lägga till en onboarding i applikationen upplevde deltagarna i studien att de
förstod applikationen bättre. Utav sju deltagare som ställde upp i testningen av
prototyperna var det bara två deltagare om inte kunde svara på hur läkarbesöket kommer
gå till i den undersökta applikationen. Båda dessa deltagare berättade att de gärna
utforskar applikationen själva och tar reda på saker efter hand.
Hulick (2017) menar att de onboardingstegen som man ofta finner i applikationer idag är
mer störande och kontrollerande än att faktiskt hjälpa användaren (Hulick 2017).
Resultatet av denna studie visar på att även om applikationen är enkelt och naturlig så har
deltagarna inte aktivt letat upp information om hur den digitala vårdcentralen fungerar.
Här säger denna studies resultat emot Hulick’s resonemang. Just eftersom en onboarding
har visat sig ha påverkat deltagarna positivt och för de förstagångsanvändare som ännu
inte utvecklat sin mentala modell kring hur en digital vårdcentral fungerar. Däremot är
ska det beaktas att alla användare är olika och möjligheten för dem som vill utforska
applikationen på egen hand måste finnas.
Studiens resultat visade att deltagarna fick förståelse för applikationen om de går igenom
en onboarding. I linje med Cardoso´s (2017) ramverk och HR's onboardingperspektiv
visade denna studie att användaren får större förståelse för applikationen om de får en
tydlig introduktion. Pandir och Knight (2016) skriver att balansen mellan en användares
intresse, hur användaren upplever nöjet i tjänsten och hur användbar tjänsten är, kan
påverka hur användaren känner för applikationen (Pandir & Knight 2006 se Lazard &
Mackert 2015). Vilket författarna anser kunna appliceras på att alla användare kommer
vara olika. Vissa kommer läsa mer noggrant medan andra kommer vilja utforska
applikationen på egen hand. Vad författarna vill poängtera med resultatet av denna studie
är att deltagarnas kunskapslucka kring hur läkarbesöket faktiskt kommer gå till fylldes
med hjälp av en introduktion - en onboarding.
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6.2.

Kritisk analys av material och metod

För att kunna svara på forskningsfrågan ansåg författarna att en kvalitativ ansats var en
lämplig väg att gå tillväga. Den forskning och teorier som existerar kring design av
onboarding inom digital design och informatik är begränsad och litteraturstudien skulle
kunna vara mer uttömmande. Däremot har forskning från andra områden och
designkunskap från praktiker som har ansetts vara relevant tagits med i studien för att
underbygga de resultat studien har genererat. Genom att förena teorier från olika områden
in till informatiken anser författarna att studien har bidragit med ny kunskap inom
forskningsfältet digital design och informatik.
Rekryteringen av deltagare visade sig svårare än vad författarna till en början hade
hoppats (se Metod; Urval). Därför valde författarna att genomföra undersökningen på en
tillgänglig grupp vilket kan ha kommit att påverka studiens resultat (Patel & Davidsson
2011, s. 59). Trots att en tillgänglig grupp valts som urval anser författarna att deltagarna
ändå kan representera den tilltänka målgruppen som studien avser. För att rekrytera fler
deltagare till studien valde författarna att göra telefonintervjuer. På detta vis kunde
studien bidra till en demografisk spridning i landet vilket innebär att ett mer nyanserat
resultat har uppstått trots att ett tillgängligt urval gjorts. Nackdelar med telefonintervjuer
är att det finns risk att enklare tolkningar gjorts eftersom författarna inte fick en möjlighet
att se deltagarnas ansiktsuttryck när de förklarade sina tankar. Genom intervjuerna och
användartesterna har studien trots urvalet, uppnått ett mättat resultat för att förstå på vilket
vis design kan hjälpa till vid onboarding av digitala vårdcentraler.
Pilotstudien gav insikt i hur användartestet skulle byggas upp. Pilotstudiens syfte var att
se hur användartestet skulle läggas upp och vilka frågor som var relevanta att ställa för
att kunna svara på problemformuleringen. Författarna lärde sig att det lämpar sig bättre
med ett bestämt scenario för deltagaren att följa för att testa applikationen. Vidare fick
författarna också bättre insikter om hur de skulle ställa frågorna i intervjun för att få bättre
fokus på deltagaren som en användare. Studien gjorde också att det tilltänka urvalet unga kvinnor med småbarn - ändrades. Under studiens gång var deltagaren tvungen att
fylla i barnets personnummer i den befintliga applikationen för att kunna genomföra
användartestet. Deltagaren upplevde ett visst obehag över detta. Författarna valde därför
att ändra urvalet av deltagare. Detta gjorde också att studien lyckades rekrytera fler
deltagare.
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Eftersom användartesterna inte har inneburit en verklig situation för deltagarna beskriver
de själva att det är svårt att förklara vad som avgör om de skulle använda en digital
vårdcentral i framtiden. Deltagarna har också svårt att hypotetiskt säga om
designförslaget skulle hjälpt dem att ta steget att använda en digital vårdcentral för första
gången. Författarna inser att det finns begränsningarna att testa den nuvarande
applikationen med ett uppbyggt scenario och att dessa begränsningar kan ha påverkat
resultatet. Dessutom finns det deltagare som har varit med under hela studiens gång. Detta
kan givetvis ha påverkat dessa deltagare i hur de tänker och upplever digitala
vårdcentraler vilket kan ha påverkat resultatet.
Författarnas värderingar och tidigare erfarenheter kan också ha spelat roll i tolkningen av
de resultat som uppstått och de koncept författarna har utvecklat. De metoder som har
valts ut i designprocessen har varit de metoder författarna ansetts vara lämpliga för att
generera idéer och koncept. Vid upprepning av dessa metoder finns en stor trolighet att
ett annat resultat uppnås då författarnas tidigare erfarenheter har format hur de tolkar och
värderar design. Däremot har författarnas val av metoder gjort att forskningsfrågan har
besvarats.

6.3.

Fortsatta studier

Författarna anser att det finns behov av mer forskning kring området onboarding inom
digital design och informatik. En intressant infallsvinkel skulle kunna vara hur redan
befintliga användare känner för applikationen och hur de tog steget att börja använda den.
Vilket författarna anser skulle kunna ge värdefull insikt i hur design kan hjälpa till vid
onboarding av digitala vårdcentraler.

7. Slutsats
Som blir tydligt i diskussionen har vår studie genererat många likheter med tidigare
forskning. Det som främst har påverkat vår studie är Cardoso's (2017) ramverk för
onboarding (Cardoso 2017). Cardoso är den akademiker som publicerat en studie kring
onboarding i samband med design. Ramverket har varit användbart i studien eftersom
den skapade en möjlighet till att analysera brister i bolagets befintliga applikation. Att
använda ramverket har visat möjligheter där applikationens kärnvärden kan förklaras för
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att enklare guida förstagångsanvändaren och ge dem en större förståelse för hur en digital
vårdcentral fungerar.
Studien syftade till att förbättra onboarding upplevelsen vid användning av en digital
vårdcentral för första gången. Genom en explorativ ansats och ett fokus på användaren
har användarens upplevelser och känslor skapat ett underlag till att skapa designlösningar.
Resultatet av förstudien visade att dessa digitala vårdcentraler ännu inte hunnit
implementeras i deltagarnas liv. Däremot vet deltagarna att dessa applikationer finns och
de kan se fördelarna med att använda en sådan. Men det finns en känslomässig barriär
som hindrar deltagarna från att vilja använda en applikation till ett läkarbesök. Deltagarna
känner en viss oro av att det personliga mötet med läkaren att kommer förvinna om de
väljer att använda en digital vårdcentral. Vilket främst, enligt vår studie, grundar sig i att
de aldrig har testat en sådan applikation tidigare och att de sålunda har en kunskapslucka
i hur själva läkarmötet går till.
Detta låg till grund för designarbetet och prototyperna. Värderingen av prototyperna
visade att kunskapsluckan kring hur läkarbesöket fungerar kan förbättras med en tydlig
onboarding av applikationen. Frågeställningen kring detta explorativa arbetet var ”Hur
påverkar

en

designad

onboarding

förstagångsanvändaren

till

en

digitala

vårdcentralsapplikation?”. Resultatet av studien visar att förståelsen av hur en digital
vårdcentral fungerar kan formas med hjälp av en introduktion - en onboarding. Vilket är
ett steg närmre för förstagångsanvändaren att börja använda applikationen.
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Bilaga 1
Pilotstudie
Innan test av applikation
•

Hur ofta använder du din mobil i vardagen?

•

Vad använder du din mobil till?

•

Hur skulle du agera om ditt barn började bli sjuk? Tex. röda utslag.

•

Har du testat en digital vårdcentral tidigare?
o Om ja, varför och hur vart det?

•

Kan du tänka dig att använda dig utav en digital vårdcentral?
o

Varför? Varför inte?

Under användandet av mobilapplikation
•

Användaren blir ombedd att tänka högt och ställa frågor om det är någon
personen undrar över något. Författarna antecknar frågor, funderingar och
uttryck.

Intervju efter användandet av mobilapplikation
•

Hur kändes applikationen?

•

Stötte du på nå större problem?

•

Fastnade du någonstans?

•

Känns applikationen pålitlig?

•

o Varför? Varför inte?

•

Kan du se dig själv använda en digital vårdcentral som ett alternativt till den
fysiska vården?
o Varför? Varför inte?

•

Skulle du vilja vara anonym fram till det att du får kontakt med läkaren eller
känns det tryggt och säkert att fylla i alla uppgifter innan?

•

Vilken sorts information skulle du vilja se innan man vill trycka på ”besök
läkaren”? Någon specifik information om symtom etc?

•

Skulle du vara villig att faktiskt betala 250 kr för att använda den digitala
tjänsten, eller skulle du känt att det är mer värt att besöka en fysisk?
61

Bilaga 2
Telefonintervju
Mobilanvändning
•

Hur ofta använder du mobilen?

•

Till vad? (Använder du sociala medier, bank, deklaration, bankID,
träningsappar?)

Fysisk vårdcentral
•

Hur ofta besöker du en vårdcentral?

•

Hur allvarligt måste det vara innan du besöker vårdcentralen?

•

Gör du någon självskattning?

•

Om det är ett utlåtande i aftonbladet från någon läkare då? Lyssnar du på det?

•

Hur brukar du känna efter besöket?

•

Har du besökt akuten?
o Varför och var du nöjd?

Digital vårdcentral
•

Har du använt en digital vårdcentral?

•

Har du hört talas om en digital vårdcentral?
o Hur i så fall?

•

Känner du någon som har testat det?

•

Vad tror du att en digital vårdcentral är?

•

Vad tycker du om tanken på att besöka en läkare digitalt?

•

Kan du tänka dig att göra det?

•

Skulle du använt det när du vet att priset ligger runt 200:- till 300:-?

•

Om du testar det via en applikation eller får en rekommendation. Tror du då att
du blir mer villig att testa då?
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Appstore
•

Om vi säger att du vill använda en sådan här digital vårdcentral då, vad skulle du
sökt på i APP store eller skulle du googlat eller nått liknande?

•

Vilken sorts information skulle varit viktigt för dig att veta om du ska använda
en sådan här applikation?

I APP store
•

Om du tittar på de två första applikationerna som ligger uppe, vilken skulle du
valt och varför?

I applikationerna
•

När de ser hur dessa båda ser ut inne i applikationen, vilken föredrar du då?

•

Vilken utav dem båda tror du att du kommer välja sen när du väl kommer testa
en sådan här app?
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Bilaga 3
Intervjuer & användartest
Mobilanvändning
•

Hur ofta använder du mobilen?

•

Till vad? (Använder du sociala medier, bank, deklaration, bankID,
träningsappar?)

Scenario
”Du får problem med ett födelsemärke på armen som kliar och du känner att du borde
kolla upp det. Hur gör du?”

•

Gör du en självskattning?
o Hur då? (1177, internet, läkare direkt?)

Fysisk vårdcentral
•

Hur ofta besöker du en vårdcentral? Hur allvarligt måste det vara innan du
besöker vårdcentralen?

•

Hur brukar du känna efter besöket?

•

Har du besökt akuten?
o

Varför och var du nöjd?

Digital vårdcentral
•

Har du använt en digital vårdcentral?
o

Om nej: Har du funderat på det? o Varför, varför inte?

o

Kan du tänka dig att göra det?

•

Vad tror du är svårt med en digital vårdcentral?

•

Vad tror du att en digital vårdcentral är?

•

Har du några förväntningar på applikationen du kommer testa?

•

Har du hört talas om någon digital vårdcentral tidigare?

•

Om du skulle sökt på APP store – vad skulle du använt för ord?

•

Vilken i APP store skulle valt?

•

Vad tycker du om MobiltBankID?
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Användaren testar applikationen utifrån scenariot ovan.
•

Användaren får gärna tänka högt om det skulle vara något speciellt.

Applikationen
•

Hur kändes det att använda applikationen?

•

Hur kändes det att fylla i hälsoprofil?
o

Några problem? Något som kändes bra?

o

Känns det tryggt att använda den?

o

Hur känns det att använda personnummer och mobiltbankID?

•

Skulle du vilja vara anonym fram till att du träffar en läkare?

•

Skulle du kunna testa en digital vårdcentral nästa gång?

•

Tror du att du kommer ändra uppfattning om det blir vanliga sen?

•

Om du skulle haft barn, tror du att du skulle kunna använda den då?

•

Var det något som överraskade dig när du använde den eller vad hade du
förväntat dig?

•

Hade du testat denna appen du testat eller laddat ner den andra då?
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