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Syftet med denna studie var att klargöra slutanvändares upplevelser av deltagande i en 

användarcentrarad designprocess. Studien genomfördes i samarbete med ett privat företag som 

önskade skapa en användarvänlig hälsoapplikation. Som ett första steg deltog slutanvändarna 

i den samskapande designprocessen för att samla erfarenhet av upplevelsen. Som ett andra steg 

utfördes enskilda intervjuer. Sammanlagt åtta deltagare intervjuades. Deltagarna var i åldern 

från 50 år och uppåt och ansåg sig behärska smarttelefon samt applikationer för dagligt bruk. 

Ingen av deltagarna hade deltagit i liknande processer tidigare. Analysen av materialet gjordes 

genom kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och nio underkategorier. Deltagandet uppfattades 

som meningsfullt samt gav en känsla av delaktighet och trygghet. Därtill upplevdes det som en 

givande erfarenhet och en trivsam upplevelse. Samtidigt upplevdes processen som en 

fascinerande uppgift och deltagandet skapade en känsla av stolthet. Samtidigt upplevdes 

osäkerhet gällande betydelsen av det egna bidraget. Genom att bli bemötta med hänsyn i 

utvecklingen av applikationen samt upplevelsen av att det varit enkelt och tryggt att medverka 

beskrev deltagarna medverkan som en känsla av delaktighet och trygghet. Deltagarnas 

upplevelse av osäkerhet gällande det egna bidraget innehåller upplevelser av diffus medverkan 

i processen samt deltagarnas upplevelse av obetydliga roll i utvecklingen. Samtidigt upplever 

deltagarna en inflytelserik medverkan i processen. Slutsatsen av studien är att samskapande av 

digitala lösningar bidrar till större digital delaktighet och inkludering i det allt mer digitala 

samhället.  
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The aim of this study was to clarify end-user’s experiences of participating in a user centered 

design process. The study was made as a part of a co-operative work with a private company 

witch purpose was to create a user-friendly mHealth application. In the first step of the study 

the end-users participated in a co-operative design process to collect experiences of the 

phenomena. In the second part of the study individual interviews were performed. A total of 

eight participants were interviewed. The participants were from the age 50 years and older and 

considered themselves managing smartphones and applications for daily use. None of the 

participants had earlier experience of similar processes. The results were analyzed through 

qualitative content analysis. 

The content analysis resulted in three categories and nine subcategories. Participation in the 

process was experienced as meaningful with a feeling of participation and security. It created 

rewarding and joyful experience and was at the same time a fascinating task that gave a feeling 

of proudness. At the same time uncertainty was experienced through the own contribution in 

the design. Being treated with respect in the development as well as recognition of the process 

as easy and secure described the involvement with a feeling of participation and security. 

Experience of uncertainty related to the own contribution was related to the feeling of blurry 

participation as well as insignificant roll in the development. At the same time, the participants 

experienced an influential role in the work. The conclusion of the study is that co-creation of 

digital solutions contributes to a larger digital participation and inclusion in the growing digital 

society. 
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Efter en tid i arbetlivet växte mitt intresse för forskning och evidens inom hälso- och sjukvården 

vilket ledde mig till fortsatta studier. Universitetsstudierna vid Åbo Akademi har varit 

intressant och givande. Jag har fått möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och som person. 
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möjligheten att skriva magisteravhandlingen relaterad till just detta ämne. Välfärdsteknologi är 

ett område som växer sig allt starkare i dagens samhälle. Det har därför känts extra meningsfullt 

att få skriva avhandlingen inom ämnet samtidigt som det utmynnat i en konkret produkt. 

 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till personerna som deltagit i studien. Tack vare ert 

intresse och engagemang att vilja att påverka och tillsammans skapa en användarvänlig 

hälsoapplikation har studien bidragit med ny kunskap om den användarcentrerade 

designprocessen. Ett stort tack även till min handledare, akademilektor Linda Nyholm för din 

handledning och ditt kunnande som varit ett stort stöd under hela skrivprocessen. Dina frågor 

och kommentarer har sporrat mig att tänka både djupare och bredare. Tack även till företaget 

som varit delaktiga i studien och även till övriga lärare och studeranden som hjälp mig 

utvecklas under studietiden. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min familj som stötta mig 

under dessa år och speciellt till mina barn som tålmodigt låtit mig satsa på studierna och 

framförallt på denna avhandling, “nu är pappas bok klar”. 
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1 Inledning 

Vi lever idag i en värld som blir allt mer digital. Internet och smarttelefoner blir en allt viktigare 

del av det dagliga livet. Statistik från 2018 visar att tre fjärdedelar av personer i åldern 16 - 89 

år använde internet på mobiltelefon många gånger dagligen under de senaste månaderna 

(Statistikcentralen, 2018). Med begreppet användarcentrerad design, user centered design 

(UCD) avses att i ett tidigt skede av tillverkningsprocessen eller designen beakta kommande 

användare med målet att göra produkten eller tjänsten mera effektiv, fördelaktig och 

tillfredsställande. UCD utgår från ISO-standarden för användarvänlighet ISO 9241-210:2019. 

Kommande användare kan även benämnas slutanvändare. Slutanvändare syftar till den grupp 

av användare vilka produkten i huvudsak riktar sig till. I denna studie betraktas personer som 

önskar sköta kontakten med sjukvård via en hälsoapplikation som potentiella slutanvändare. 

Under de senaste åren har enskilda applikationer enligt Liew, Zhang, See och Ong (2019) haft 

allt färre nedladdningar samt kortare aktiv användning, “stickiness”. Trots att det skapas allt 

fler applikationer inom hälsovården återkommer ofta problem med användningen av dem och 

att de inte designas med beaktande av användarna (Vaghefi & Tulu, 2019). Hälsovården 

utvecklas ständigt mot det mer digitala vilket ställer höga krav på användningen av de digitala 

tjänsterna och är enligt Rinkus, o.a. (2005) en av de främsta fördelarna med användarcentrerad 

design. En applikation som inte möter slutanvändarnas behov förlorar lätt sin funktion, 

användningen minskar och den glöms slutligen bort. Genom att använda sig av UCD har man 

större chans att skapa en väldesignad applikationen. Att som slutanvändare kunna delta i 

designen kan ha många positiva effekter på slutprodukten. Men vilka är dessa personers 

upplevelse av att delta i designprocessen? 

En användarvänlig digital produkt är viktig för att främja delaktighet och deltagande i 

samhället. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet har i rapporten Digiosallisuuden 

käsite ja keskeiset osa-alueet (2021:25) klargjort begreppet digital delaktighet 

(digidelaktighet). Deltagande kan kopplas till de engelska begreppen involvement, relatedness, 

belonginess, togetherness och begreppet är synonymt med coherence och inclusion. 

Delaktighet kopplas till participation. Digideltagande relaterar till upplevelsen av deltagande 

och delaktighet genom digital teknologi och digitala tjänster. Ur rapporten framgår att 

individen genom sitt deltagande kan ses som en resurs för digidelaktighet. Egna resurser, 

förmågor och begränsningar påverkar hur deltagandet kan upplevas. Utöver individen själv kan 
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omgivningen skapa delaktighet genom nya teknologier, ett bra stöd, utbud och politisk vilja 

samt allmän inställning. Brister i den digitala teknologin, utbud och tillgänglighet samt 

förståelse för digitalisering försämrar chanserna till delaktighet och deltagande. En central del 

av digidelaktighet gäller tillgänglighet. För att fler ska kunna delta i digitaliseringen behövs 

användarvänliga och välplanerade tjänster. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 

(Finlex, 2019/306) lyfter fram vikten av att skapa och utveckla digitala tjänster som ökar 

tillgängligheten ur olika användares perspektiv. 

Denna studie skrevs i samarbete med ett privat företag som önskar skapa en kundvänlig 

hälsoapplikation utgående från UCD. Studiens mål var att skapa en bild av deltagares 

upplevelser av att medverka i designen av en hälsoapplikation. Initialt medverkade deltagarna 

i designen av applikationen och därefter gjordes en semistrukturerad intervju om upplevelser 

av deltagandet. Data analyserades därefter med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Sökning av 

tidigare forskning har visat att deltagarnas upplevelser av den samskapande processen 

studerats, men att få studier har haft som syfte att djupgående undersöka de känslor deltagarnas 

upplevde i denna kontext. Baudin, Gustafsson och Frennert (2020) lyfter fram utmaningarna 

med den allt äldre befolkningen och ett allt större behov av hälso- och sjukvårdstjänster. 

Forskarna menar att välfärdsteknologi kan ses som en möjlig lösning för att främja 

tillgängligheten till dessa tjänster. 

Min tanke är att studiens resultat kan bidra med kunskap inom den allt mer digitaliserade hälso- 

och sjukvården. Genom att bidra till en mera heltäckande bild av upplevelserna skapas 

möjligheter för fortsatt utveckling av metoder och verktyg för UCD och därigenom främjas 

deltagandet som en positiv helhetsupplevelse och inverkar positivt på resultatet av samskapade 

digitala lösningar. Därtill kan andra områden som använder sig av UCD med fördel använda 

sig av resultaten i denna studie. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

3 

2 Forskningsöversikt 

Forskningsområdet visade sig vara brett. Däremot har dessa studier till stor del koncentrerat 

sig på själva designprocessen samt slutresultatet av designen och mer sällan på deltagarnas 

upplevelser av deltagandet i processen. Litteratursökningen gjordes mellan oktober 2020 och 

april 2021. Litteratursökning för bakgrunden gjordes i Ebsko, Pubmed och Google Scholar 

samt Doria. Sökord som användes var bland annat user centered desing, mhealthapplication, 

experience, participatory design, impact, involvement, attitudes och paticipation. Motsvarande 

svenska sökord användes. Få studier som relaterade till syftet med denna studie kunde hittas 

men trenden i sökningen var att studier inom området ökat märkbart under det senaste årtiondet 

och därför begränsades sökningen till åren mellan 2011 och 2021. Resultaten av sökningarna 

visade att studier inte enbart koncentrerats till hälso- och sjukvården, även 

tillverkningsindustrin använder sig av UCD. Utgående från tidigare forskning presenteras 

positiva och negativa aspekter gällande de medverkandes upplevelser i samband med 

deltagandet i designprocessen. Forskningar som berör teamet eller gruppen där deltagarna ingår 

och upplevelser relaterade till dessa lyfts även fram. Upplevelser av äldres erfarenheter av 

samskapande processer lyfts fram som väsentliga. 

 

2.1 Positiva deltagarupplevelser av UCD 

Studier har visat att deltagandet i UCD kan vara både positivt och negativt och att dessa 

upplevelser kan visa sig på olika sätt. Eshet och Bouwman (2017) studerade upplevelser av 

deltagandet i UCD i samband med skapandet av produkter inom industrin. Deltagarnas positiva 

upplevelser av att delta i designen uttrycktes på olika sätt. Att kunde vara med och påverka och 

uppleva att de mognade under processens gång upplevdes som något värdefullt.  

Ett flertal studier (Eshet & Bouwman, 2017; Pallesen, Rogers, Anjara, Brún & McAuliffe, 

2020; Bowen, o.a., 2013; Ahmed, o.a., 2019 & Noergaard, o.a., 2017) visade att deltagarna, 

genom att de fick möjligheten att delta samt påverka, kunde uppleva sig uppskattade samt att 

de bidrog med en viktig uppgift i designprocessen. Samtidigt visade resultaten i de olika 

studierna på det faktum att de konkreta resultat som feedbacken ledde till skapade en 

tillfredställande känsla bland deltagarna. Att kunna använda sin kreativitet uppfattades som 

positivt samtidigt som det ansågs värdefullt att skaparna visade lyhördhet för deltagarnas 
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förslag  (Noergaard, o.a., 2017). I Jibs (2016) studie nämnde en deltagare glädjen över att som 

helt oerfaren, få möjligheten att delta i designprocessen. 

I Ostrach (2020) studie skapades ett screeningverktyg för våld i parförhållanden med hjälp av 

human centered design (HCD). Målet var att studera deltagarnas upplevelser av att delta i den 

människocentrerade processen. Resultatet visade att deltagarna uppskattade att få medverka. 

Många upplevde det som lätt att delta i processen. Att få vara med och skapa den lösning som 

var bäst lämpad för ändamålet upplevdes som det mest stimulerande bland deltagarna. I Jibs 

(2016) studie skapades en hälsoapplikation tillsammans med unga cancerpatienter för att kunna 

utvärdera smärta hos barncancer patienter. Studien undersökte även deltagarnas upplevelser av 

deltagande i processen. Resultatet visade att deltagarna njöt av att kunna medverka. Bland 

svaren på frågan om upplevelserna av att delta återfanns citat som ”jättebra” och ”hade inget 

emot att delta”. Många deltagare beskrev det som positivt att de genom sitt deltagande fick 

möjligheten att hjälpa andra i sin sjukdom med hänvisning till användarvänligheten. En del 

medverkande nämnde även tillfredsställelse över att den slutgiltiga designen motsvarade deras 

behov. 

Eshet och Bouvman (2017) studie visade att deltagarna upplevde den etiska aspekten som 

positiv genom att de som kommande användare av slutprodukten gavs möjlighet att vara med 

och påverka designen och redan i ett tidigt skede kunna beakta eventuella etiska frågor redan i 

design skedet. Tidigare erfarenheter av smarttelefon och användning av applikationer lyftes 

fram som viktigt för att kunna ge konkreta utvecklingsförslag (Ahmed, o.a., 2019). 

I samband med designen av hälsoapplikationer visade Liew, o.a. (2019) studie att vårdarna och 

patienterna delade uppfattning om vilka funktioner och aspekter som var viktigt i designen men 

grupperna prioriterade dessa på olika sätt. Båda grupperna ansåg det värdefullt att känna 

tillfredställelse med den slutliga versionen samtidigt som det såg som viktigt med klara fördelar 

med användningen jämfört med traditionella metoder. Däremot ansåg patienterna det som mera 

betydelsefullt med en design som kunde minimera risken för fel relaterade till användningen. 

Att kunna skapa en applikation som ökade användarvänligheten för olika kundgrupper lyftes 

även upp som betydelsefullt (Noergaard, o.a., 2017). 

Grosjean, Bonneville och Redpath (2019) utförde en studie vars syfte var att studera 

deltagarnas engagemang i designprocessen genom att studera kommunikationen mellan 

deltagarna. Resultatet visade att deltagargruppen som utgjordes av patienter upplevde det som 

betydande att få dela med sig av sina erfarenheter både till övriga deltagare och till skaparna 
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av applikationen för att påvisa vilka behov som finns. Fischer (2019) visade i en litteraturstudie 

om äldre personers deltagande att många upplevde att de kände glädje över att kunna delta. De 

uppskattade även att se hur deras förslag implementerades i designen. 

 

2.2 Negativa deltagarupplevelser av UCD 

En del studier rapporterade upplevelser vilka kunde tolkas som negativa ur deltagarnas 

perspektiv. Forskarna beskrev att vissa deltagare upplevde att de inte hade någon kunskap att 

bidra med i designen. De ansåg att eftersom de inte använde sin smarttelefon eller applikationer 

i större utsträckning kunde de heller inte tillföra något nytt eller relevant för att utveckla 

applikationen (Eshet & Bouwman, 2017; Noergaard, o.a., 2017). Att ge förslag som inte 

beaktades var för många deltagare en negativ upplevelse (Bowen, o.a., 2013). 

Deltagare beskrev det som ansträngande att försöka säga emot skaparna, att de inte vågade eller 

att de saknade tillräckligt med självförtroende för att säga emot (Ahmed, o.a., 2019; Eshet & 

Bouwman, 2017). Hoffmans (2020) studie om att skapa en applikation för utvärdering av äldres 

behov av långtidsvård visade att deltagarna kunde uppleva sig sårade om de inte förstod språket 

i applikationen eller att de på grund av låg hälsoliteracitet inte kände att de hade tillräcklig 

kunskap om sitt hälsotillstånd. 

Applikationens design kunde göra att deltagarna kände sig sårade om den på något vis 

ignorerade eller förbarnsligade användarna. Bland annat kunde emojis upplevas som sårande 

(Ahmed, o.a., 2019). Deltagarna som upplevde sig starkt förknippade med målgruppen kunde 

känna sig sårade av delar som fokuserade mycket på deras sjukdom och ledde även till ökad 

oro rörande sjukdomen (Noergaard, o.a., 2017). I en studie av Korpershoek (2020) beskrevs 

den samskapande processen för en applikation för COPD-patienter. Den visade att patienter 

som var väl insatta i sin sjukdom upplevde att de inte hade samma behov av att kunna följa upp 

sjukdomen i applikationen. Vissa deltagare upplevde att dataanimerade bilder på kroppen var 

barnsliga. Ostrach (2020) studie visade även att vissa av deltagarna upplevde medverkan som 

skrämmande eller förvirrande i denna för dem okända kontext med obekanta uppgifter i en 

obekant miljö. 
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2.3 Deltagarnas upplevelser av teamarbete 

Genom att delta i utformningen av applikationen upplevde deltagarna att medlemmarna i 

gruppen var intresserad av deras åsikter och villiga att lyssna på dem. Att jobba i grupp 

upplevdes ha fördelar för att komma fram till en användarvänlig design (Ahmed, o.a., 2019). 

Hur deltagarna bjuds in i teamet kan enligt forskarna ha betydelse för hur deras medverkan 

utvecklades och upplevdes men forskarna specificerade inte inbjudan närmare (Eshet & 

Bouwman, 2017). Klimatet i gruppen lyftes av Pallesen, o.a. (2020) fram som en betydande 

faktor för deltagarna samt att de präglades av starka relationer som bäddade för öppna 

diskussioner. Mötena som ordnades under processen beskrevs av deltagarna som positiva. De 

kännetecknades av öppenhet och samarbete och att alla som deltog gavs möjlighet att få sin 

röst hörd samt att deras åsikter beaktades. En faktor deltagare såg som något positivt var att de 

kunde kontakta de ansvarig även utanför mötena (Eshet & Bouwman, 2017). Arbete i grupper 

där deltagare med liknande erfarenheter deltog gjorde att spontana diskussioner och intressanta 

tankar föddes (Ahmed, o.a., 2019). I Ostrach (2020) studie framkom även att några deltagare 

upplevde att de inte fått lika mycket utrymmer som övriga medlemmar i gruppen och att de 

därför inte fått sin röst hörd. Grojan, o.a. (2019) visade att deltagarna upplevde att gränsen 

mellan deltagarna och skaparna suddades ut och alla sågs som likvärdiga medlemmar i 

processen. 

 

2.4 Äldre personer och UCD 

Att engagera äldre personer i UCD kan främja deras användning av digital teknologi och 

därmed öka delaktigheten i samhället. Fischer (2019) studerade utgående från en 

litteraturstudie, vikten av att ta med användarna i design av teknologidesign och specifikt äldre 

användare. Resultaten visade att intervjuer, prototyptester eller en kombination av metoder var 

vanligt använda för utvärdering. Deltagarnas upplevde sin roll i studierna främst som 

informanter och testpersoner. Studier visade att förslag från deltagarna ofta ignorerades av 

designerna. Det fanns dock ett fåtal studier som gav deltagarna stort inflytande över designen. 

Forskarna menade att man genom att ta med målgruppen i processen kunde lära sig om äldres 

vardag och deras behov. Genom iterativa processer kunde deltagarna ge bättre förslag på 

förbättring i designen.  

Studier visade att ju mer deltagarna involverades desto bättre blev kvaliteten på teknologin. 

Många njöt av att få vara sociala och att bli lyssnade på under sessionerna och att få bidra med 
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sina åsikter om designen. I ett fåtal studier lyfte skaparna fram de äldres deltagande som 

avgörande för produktens slutliga design. Upplevelse av delaktighet lyftes fram som en central 

del av processen. Ett flertal studier beskrev upplevelse av delaktighet som att vara likvärdiga 

medlemmar, en glad och social upplevelse samt genom att kunna påverka. Samtidigt kunde det 

upplevas negativt om föreslagna idéer inte implementerats i designen. Att låta äldre påverka 

designen visade att den redesignade produkten upplevdes mer fördelaktig av både yngre och 

äldre användare. En sammanfattning av studier visade ändå att det inte fanns klar evidens för 

att äldre personers medverkan i designprocessen ökade användningen av produkten. 

Mannheim (2019) skrev i sin studie om inkluderande av äldre personer i studier och design av 

digital teknologi att skaparna till en början inte var säkra på vad de äldre önskar sig av 

produkten. Många associerade de äldre till en homogen grupp med hälsohinder och låg digital 

literacitet. Trots att studien visade att äldre blir allt bättre på användningen samt mera positivt 

inställda till teknologi var det ofta den stereotypa bilden av äldre, som okunniga, som 

påverkade designen. Studien visade att personer med hälsohinder kunde bidra med kunskap 

som endast de själva besitter. Författarna nämnde även att det borde ses som en mänsklig 

rättighet att inkludera slutanvändarna i designen. 

 

2.5 Sammanfattning 

Digidelaktighet kopplas till deltagandet som kan upplevas med hjälp av digital teknologi och 

tjänster. Både individens egna förmågor samt samhällets inverkan påverkar möjligheten till 

digidelaktighet. Tjänster och produkter bör vara designade för en bred användarskara. 

Deltagarnas upplevelser av UCD kunde variera beroende på flera faktorer. Positiva upplevelser 

framträdde genom att deltagarna kände sig delaktiga, att de kunde få sin röst hörd samt att det 

gav en känsla av tillfredställelse. Att ta med äldre i designprocessen kunde leda till många 

positiva effekter för designen av produkten samtidigt som processen ger tillgång till viktig 

kunskap och erfarenhet som endast dessa grupper besitter. Negativa upplevelser som kunde 

urskiljas var vilken påverkan deltagarna upplevde sig ha samt att det kunde kännas svårt att 

ifrågasätta skaparnas design. 

Många upplevelser framträdde även genom teamarbetet. Klimatet i gruppen samt hur 

deltagarna bjöds in i teamet kunde ha avgörande betydelse för hur deltagarna upplevde sin 

medverkan. Den bakgrundsforskning som presenterats lyfte fram delar som berör 

slutanvändarnas upplevelser av att delta i designen. Syftet i dessa forskningar har dock inte haft 



 

   

 

8 

som huvudsyfte att studera deltagarnas upplevelser av att delta i processen. Syftet har istället 

varit att skapa en konkret produkt. Därmed finns här en kunskapslucka som denna studie kan 

fylla genom det specifika syftet att studera deltagarnas upplevelser av att delta i 

designprocessen. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i begreppen trygghet som ingår i Katie Erikssons 

och Kerstin Segestens teorier samt Aaron Antonovskys teori om salutogenes med begreppen 

meningsfullhet samt delaktighet. Därefter följer en kort presentation gällande begrepp 

kopplade till hälsoapplikationer samt användarcentrerad design. Även användningen av 

smarttelefoner och internet presenteras eftersom dessa är en förutsättning för att kunna använda 

hälsoapplikationer.  

 

3.1 Trygghet 

Eriksson tillsammans med Byfält, Leijonqvist, Nyberg och Uuspää, (1993, s. 11) beskriver 

vårdteknologins intåg i vården som en del av vårdens utveckling som helhet. Teknologin 

skapas av människan för människan, och genom den kan hon förändra naturen. Författaren 

skriver att vårdteknologi idag utgör ett centralt forskningsområde inom vårdvetenskapen. 

Eriksson lyfter fram begreppet trygghet som ett centralt begrepp i relation till vårdteknologi. 

För att två personer ska förstå varandra är det viktigt att båda parterna förstår varandras språk. 

Användning av främmande ord eller fackspråk kan bidra till en otrygg upplevelse. Det är därför 

viktigt att säkerställa att motparten förstått dessa ord och begrepp (Eriksson, Byfält, 

Leijonqvist, Nyberg, & Uuspää, 1993, s. 52). 

Eriksson (1993) menar att klimatet under diskussionen är viktigt. Genom att lyssna, visa 

acceptans och att kunna tolka situationen och klargöra detaljer kan en god anda skapas. Då 

individen upplever situationen som behaglig blir det även möjligt att öppna upp sina känslor. 

Samtidigt upplevs det som diskuteras som viktigt. Att visa jämlikhet mellan parterna är viktigt 

samtidigt som deras uppgifter är olika i situationen. Jämlikheten kan bidra till att kunna dela 

med sig av sig själv (Eriksson, Byfält, Leijonqvist, Nyberg, & Uuspää, 1993, s. 55). Författaren 

lyfter fram trygghet som ett viktigt begrepp i relation till vårdteknologi och att begreppet är 

starkt kopplat till det övergripande syftet att nå friskhet, sundhet och välbefinnande. Känslan 

av trygghet kan främjas genom olika aktiviteter, undervisning, information, att inge hopp, 

närhet, tillit och respekt samt en fysiskt trygg omgivning (Eriksson, Byfält, Leijonqvist, 

Nyberg, & Uuspää, 1993, ss. 70-76). 

Enligt Segesten (1994) kan en bra grund skapas för trygghet men att själva upplevelsen av 

trygghet är individuell. Författaren delar in trygghet i yttre och inre trygghet. Den inre 
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tryggheten berör individens inre i form av positiv mognad och förankring i tro. Den yttre 

tryggheten kopplas till materiell trygghet, trygghet i relation och miljö samt kunskaps- och 

kontrolltrygghet. Att veta vad som förväntas, förstå vilka krav som ställs samt vilken roll 

individen har kan kopplas till kontrolltrygghet. Även vetskapen om att uppgifter behärskas 

samt att man kan motsvara andras förväntningar kan kopplas till begreppet. Den trygga 

vardagen samt upplevelsen av att få vara delaktig är likaså kopplad till kontrolltrygghet. 

 

3.2 Meningsfullhet 

Aaron Antonovsky (2005, ss. 42 – 48) beskriver i sin salutogena teori känslan av sammanhang, 

KASAM. Den salutogena teorin utgår från hälsans ursprung som motpolen till ohälsa. Enligt 

Antonovsky är KASAM av stor vikt för att upprätthålla hälsa. KASAM innehåller de tre 

centrala delarna begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet relateras till den 

uppfattning människan har om de inre och yttre stimuli som finns runtomkring. Högre känsla 

av begriplighet skapar förutsättningar att kunna hantera även överraskande stimuli. 

Hanterbarhet kopplar Antonovsky till de resurser människan besitter att kunna hantera de 

utmaningar man möter. Hanterbarheten kan även kopplas till stödet utifrån i form av vänner, 

familj, kolleger eller annan person man kan känna tillit till. Med hög hanterbarhet kan tunga 

situationer hanteras på ett stabilt sätt utan att man upplever sig som ett offer. Man förstår att 

svåra saker kan hända men att man kan ta sig förbi dessa och gå vidare. Det tredje begreppet i 

KASAM, meningsfullhet, relaterar till deltagande i processer som leder livet på ödets väg men 

även till de dagliga erfarenheter som erbjuds. Meningsfullhet kan kopplas till det som upplevs 

viktigt i livet, inte bara kognitivt utan även emotionellt. Författaren refererar till begreppet som 

en motivationskomponent. 

Stark KASAM kan ses som att människan gärna lyfter fram det området i livet som betytt 

mycket för henne eller som hon känner ett starkt engagemang för och samtidigt har betydelse 

både emotionellt och kognitivt. På den lägsta nivån orsakar KASAM en känsla av att livet 

saknar betydelse. Meningsfullhet syftar till hur stark känslomässig innebörd som upplevs i 

livet, att vissa problem och utmaningar man ställs inför kan upplevas värda att möta. Att satsa 

i dessa utmaningar och problem kan ses som ett välkommet inslag framom att se dem som 

något negativt. Genom upplevelse av det meningsfulla är det möjligt att trots svåra och 

oönskade händelser i livet komma igenom dessa och lyckas finna en ny mening med bevarad 

värdighet. 
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3.3 Delaktighet 

Delaktighet har sitt ursprung i möjligheten till social medverkan med potential att påverka. 

Antonovsky menar att om arbetet upplevs med glädje och stolthet kommer det, oavsett om man 

frivilligt eller på annat sätt anslutit sig, att ge en känsla av att man vill utföra det. Delaktighet 

kan kopplas till upplevelsen av glädje och stolthet och består enligt författaren av två nivåer. 

Hur den sociala värderingen av arbetet man deltar i skattas ses som den första nivån. Samhället 

kan uttrycka värderingen genom att utdela belöning så som pengar eller makt. Samtidigt, på 

den andra nivån, kan samma värderingar utgå från individen som utför arbetet. Om den sociala 

värderingen stämmer överens med den egna synen på rättvisa är det möjligt att skapa en känsla 

av att ”detta är mitt” (Antonovsky, 2005, ss. 152 – 153). 

 

3.4 mHälsa och hälsoapplikationer 

Begreppet mHälsa kan enligt Nelson och Staggers (2018, s. 255) beskrivas som en del av 

paraply begreppet eHälsa vilken är en metod inom sjukvården som baserar sig på elektronik 

och kommunikation (IKT). Med mHälsa anses mobila hälsoapplikationer för övervakning av 

den egna hälsan men även för diagnostisering av sjukdom. mHälsa kan ses som en bidragande 

faktor till utvecklingen av hälsovården (Nelson & Staggers, 2018, s. 255). Författarna menar 

även att mhälsa har potential att öka tillgängligheten till hälsovårdstjänster och minska på 

skillnaderna i samhället relaterat till hälsan. mHälsa är även viktig genom möjlighet att bidra 

med ett effektivt stöd där det råder brist på vårdare samt genom att minska kostnaderna för 

hälso- och sjukvården. 

mHälsa kan användas av både patienter och vårdpersonal. WHO (2011) beskriver mHälsa som 

hälso- och sjukvård stödd av mobila apparater, så som mobiltelefoner, monitoreringsapparater, 

personlig digital assistans och annan bärbar utrustning. I begreppet eHälsa ingår även telehälsa, 

som ofta kräver mer avancerad utrustning för kommunikation. Kvedar, Coye och Everett 

(2014) använder uttrycket uppkopplad hälsa för teknik och tjänster som rör både mHälsa och 

telehälsa. Trots skillnaden mellan mHälsa och telehälsa blir kommunikation via mobiltelefoner 

med videofunktion en allt viktigare del av mHälsa (Nelson & Staggers, 2018, s. 256). 

Hallberg och Salimi (2020) beskriver mhälsa med fem nyckelord, hälsa, mobil, användning, 

information och teknologi. Forskarna menar också att mhälsa inte kan ersätta människan 

eftersom begreppen består av socialt och materiellt samspel. Mhälsa handlar om att utveckla 

hälsovården utan att kompromissa med grunderna för vårdandet. 
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Applikationerna använder sig av inbyggda funktioner som smarttelefoner besitter. Funktioner 

som vanligen används är SMS, (short messaging service), GPRS (general packet radio service), 

4G (fjärde generationens mobil telekommunikation) och Bluetooth teknologi. Smarttelefoner 

består även av komponenter som kamera, kalender, möjlighet till sändning av bild och video 

och sensorer (WHO, mHealth - new horizons for health throughmobile technologies, 2011). 

Genom att kombinera dessa tekniker och komponenter skapar man applikationer. Labrique 

(2013) har skapat en taxonomi för applikationer som kan användas inom hälso- och sjukvården.  

Taxonomin består av 12 olika användningsområden och sträcker sig från patientundervisning 

till mätning och registrering av vitala värden, elektroniska hälsojournaler och kommunikation 

mellan vårdare och patienter. Applikationerna kan rikta sig till specifika grupper, till yngre och 

äldre, patienter och vårdare samt friskvård och sjukvård. 

Antalet hälsoapplikationer ökar drastiskt varje år. Mathews, o.a. (2019) konstaterar att det varje 

dag skapas 200 nya. Maramba, Chatterjee och Newman (2019) studie visar att det idag 

beräknas finnas över 325 000 olika hälsoapplikationer tillgängliga i de populäraste 

applikationsbutikerna. Samt att antalet hälsoapplikationer årligen har ökat med 41 % mellan 

2015 och 2020. Detta ger en bild av utmaningarna med att lyckas navigera rätt bland det stora 

utbudet och hitta den applikation som är bäst lämpad för den specifika användaren. Nelson och 

Staggers (2018, ss. 263 – 264) har utgående från information i IMS Health identifierat fördelar 

och utmaningar som hälsoapplikationer kan erbjuda. Författarna nämner att applikationer kan 

bidra med bättre information om sjukdomar och ökat deltagande i den egna hälsan genom aktiv 

uppföljning av den egna hälsan. Även tillgången till hälsovårdstjänster och tillgången till sin 

egen hälsodata ökar genom användningen av hälsoapplikationer. Utmaningarna som nämns är 

att användaren behöver ha kunskap både om användningen av digitala tjänster samt kunskap 

om sin egen hälsa och sjukdom. Annars finns risken att data misstolkas eller att applikationen 

inte kan användas ändamålsenligt. Även datasekretess och reglering av lagar kan leda till 

utmaningar i användning och design. 

 

3.5 Smarttelefon och internetanvändning 

Användningen av smarttelefoner fortsätter att öka globalt sett. År 2019 fanns det 

uppskattningsvis 4,68 miljarder telefonanvändare världen över. I Finland använde år 2018 cirka 

90 % av personer i åldern 16 – 89 år internet. Vanligast användes internet på mobiltelefon och 
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75 % av personer i åldern 16 – 89 år hade under de senaste tre månaderna använt internet via 

mobiltelefonen (Statistikcentralen, 2018).  

Under de senaste åren har de enskilda applikationerna haft allt färre nedladdningar och kortare 

aktiv användning, “stickiness”, bland användarna (Liew, o.a., 2019). Enligt Vaghefi och Tulu 

(2019) är användningen av nya applikationer begränsad trots deras möjliga fördelar. Ofta 

används de ett få antal gånger vilket leder till att syftet med applikationen ofta går förlorat. 

 

3.6 User centered design 

Användarcentrerad design, user centered design är en metod som växer sig allt starkare inom 

mhälsa. UCD introducerades i mitten av 1980-talet i en studie av Gould och Lewis (1985). 

Begreppet kan kopplas till human centered design (HCD). Metoderna är i sin tur 

underkategorier till begreppet human-computer interaction (HCI) vilket fokuserar på att förstå 

interaktionen mellan människa och teknologi samt interaktionen mellan olika intressenter 

genom användning av teknologi. Genom att förstå HCI är det möjligt att skapa effektiva och 

fördelaktiga användningsmetoder för intressenterna (Graham, o.a., 2019) 

UCD utgår från information om de specifika användarna medan HCD ser förbi de primära 

användarna och beaktar designen ur ett bredare perspektiv med beaktande även av indirekta 

användare så som användarens familj (Dopp, Parisi, Munson, & Lyon, 2019). Inom UCD 

studeras hur användarna ser på designen av en produkt eller tjänst. Metoden har många fördelar 

jämfört med en teknologidriven design, där teknologin står i centrum. UCD underlättar för 

användaren att styra tekniken och används brett i sektorer som luftfart och försvar men även 

inom hälso- och sjukvård (Gemert-Pijnen, Peters, & Ossebard, 2013, ss. 49-50). Inom 

hälsovården lyfts ehälsa och ökad vårdkvalitet fram som de främsta fördelarna med UCD 

(Rinkus, o.a., 2005). 

Gemert-Pijnen, o.a. (2013, s. 61) poängterar att användarna inte är den enda tillgången i UCD. 

Utvecklingen av teknologin sker genom samskapande samarbete mellan användare, forskare 

och designers. Användarna känner inte till de möjligheter som kan finnas i design och funktion 

som teknologin medför. Det är av betydelse att hitta en balans mellan kreativitet och 

användarcentrering.  

Målen med UCD baseras på ISO standarden (Internationella Standardiserings Organisationen) 

för användbarhet ISO 9241-210:2019. Standarden kan tillämpas för att skapa och utvärdera 
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system, produkter och service i en specifik användarkontext. Målet är att skapa en effektiv, 

tillfredställande och fördelaktig användning för ändamålet. HCD definieras enligt standarden 

som metoder genom vilken man skapar system och utveckling vars mål är att möjliggöra 

interaktiva system med fokus på användarvänlighet. I systemen beaktas faktorer som 

människan/användaren, ergonomi samt kunskap om användning (ISO 9241-210:2019, 2020). 

 

3.7 Modeller, processer och strategier för UCD 

UCD processen utgår från tre centrala aspekter, ett tidigt och centralt fokus på de slutliga 

användarna, en iterativ design samt systematisk utvärdering av interaktionen mellan 

användaren och produkten. Genom att tidigt fokusera på användarna skapas en djupare 

förståelse för kontexten, för användarnas särdrag och för uppgifterna produkten ska användas 

till. Det är nödvändigt att skaparna och användarna jobbar nära användarna under hela 

designprocessen. Genom en iterativ design utvärderas produkten upprepade gånger av 

användarna för att hitta fördelaktiga och effektiva lösningar som kan underlätta användningen 

samtidigt som mindre effektiva tidigt kan gallras bort. Produkten presenteras i olika skeden av 

designen och användarna får systematiskt bekanta sig med produkten och ge respons på 

designen. Den stora fördelen är att man i ett tidigt skede kan identifiera och korrigera problem 

i designen. Genom den dynamiska processen med utvärderingar och korrigeringar skapas mer 

användarvänliga produkter (Nelson & Staggers, 2018, ss. 352 – 355) 

Enligt Gould och Lewis (1985) finns det nyckelfaktorer som är viktiga att beakta i 

designprocessen. För det första att tidigt observera och förstå användarna och uppgifter i 

designen, utvärdering av användarnas interaktion samt iterativa designprocesser genom cykler 

av design, utvärdering och ny design. 

Dopp (2018) utförde en litteraturstudie rörande begrepp och strategier för UCD. Studien fann 

30 olika strategier som kunde användas i designprocessen. Nästan hälften av strategierna 

fokuserade på att definiera och studera slutanvändarna för att skapa en användarvänlig design. 

Enligt Nelson och Staggers (2018, s. 359) finns ett flertal modeller som kan användas för att 

utvärdera applikationer utgående från användbarhet. Nilsen´s heuristics består av tio delar vilka 

man borde beakta vid design av mobilapplikationer. Delarna berör bland annat utseende, 

användbarhet, funktioner samt minimering av fel i användningen av applikationer (Daiello, 

2020). Även Zhang, o.a.; Dix, o.a. samt Shneiderman, o.a. har alla skapat användbara modeller 

(Nelson & Staggers, 2018, s. 359). 
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4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka slutanvändarnas upplevelser av att delta i designen av en 

hälsoapplikation. Frågeställningen är: Vilka är slutanvändarnas upplevelser av att delta i 

designen av en hälsoapplikation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

16 

5 Beskrivning av forskningsprocessen 

I kapitlet presenteras en beskrivning av studiens olika skeden. I studien användes en kvalitativ 

metod som utgångspunkt och utfördes genom enskilda semistrukturerade intervjuer som 

bearbetades genom en kvalitativ induktiv innehållsanalys. 

 

5.1 Design och kontext 

En hälsoapplikation skapades i samarbete med en privat aktör inom hälso- och sjukvården. Den 

privata aktörens syfte var att skapa en användarvänlig applikation för sina kunder och därmed 

underlätta tillgängligheten för vård. Arbetet utfördes mellan mars och april 2021. Designen av 

applikationen utgick från UCD med syfte att redan i ett tidigt skede bjuda in slutanvändarna i 

designprocessen. Efter att en första prototyp designats presenterades den för deltagarna, som 

enskilt tillsammans med forskaren gavs möjlighet att testa och utvärdera applikationen. 

Utvärderingarna var en itererande process som upprepades två gånger varpå en intervju 

genomfördes med varje deltagare. 

Som metod valdes i denna studie en kvalitativ metod men ett induktivt förhållningssätt. Enligt  

Henricson (2017, ss. 111 – 112) lämpar sig den kvalitativa metoden då syftet är att studera 

personers levda erfarenheter av ett specifikt fenomen. Via det induktiva förhållningssättet 

tolkas de upplevda erfarenheterna utan inverkan från modeller eller teorier. Då upplevelser 

studeras finns enligt Henricson (2017) inget rätt eller fel utan dessa upplevelser är helt 

individuella. Upplevelserna som samlas in och beskrivs genom ord och uttryck via intervju är 

inte numeriska utan analyseras och tolkas och utmynnar slutligen i beskrivande data. 

 

5.2 Urval och deltagare 

Enligt Henricson (2017, ss. 68 – 69) räcker det inte att ha smidig tillgång till deltagare. Det bör 

även finnas klara skäl till att dessa deltagare valts. Det är även relevant att försöka hitta personer 

med varierande erfarenheter för att nå verklig beskrivning av upplevelsen (Henricson, 2017, s. 

115). Deltagarna rekryterades genom att tillfråga bekanta personer om det i deras vidare 

bekantskapskrets fanns någon som fyllde de kriterier som satts upp, ålder över 50 år samt kunna 

förmåga att hantera en smarttelefon. Även företaget bidrog genom kontaktuppgifter till 
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potentiella deltagare. Genom medverkan i den samskapande processen erhåll deltagarna 

erfarenhet och en subjektiv upplevelse av medverkan. 

Bland deltagarna fanns både personer i arbetsför ålder som kunde representera en av företagets 

kundgrupper samt privatpersoner som kunde ses som en annan av företagets kundgrupper. 

Deltagarna behövde känna till användningen av en smarttelefon men inga större krav på digital- 

eller hälsoliterasitet ställdes. Enligt Majors (personlig kommunikation, 2021) anses personer 

över 50 år kunna representera även yngre personer då man utvärderar digitala produkter som 

en applikation. Därav valde studien att fokusera på denna användargrupp. 

Sammanlagt tillfrågades 10 personer om intresse att delta i studien och 8 av dessa svarade 

jakande till deltagande. Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte 

samt processen som helhet. Innan medverkan ombads deltagarna om sitt skriftliga 

godkännande till deltagande i studien (bilaga 1). Två av deltagarna befann sig i arbetslivet 

medan ytterligare två personer deltog i arbetslivet även om de såg sig som pensionerade. Övriga 

personer betraktade sig som pensionerade. Alla deltagare upplevde att de hade erfarenhet av 

smarttelefon och surfplattor och alla använde dem dagligen. Applikationer som användes var 

främst för vardagliga ärenden samt för intressen. Vardagliga ärenden var bland annat 

applikationer för social media, intressen, nyheter samt bankärenden. Intressen var främst 

kopplade till motion och hälsa. Tiden för utvärderingarna sträckte sig mellan 20 och 35 minuter 

och ett sammanlagt medeltal på 52 minuter för de båda utvärderingstillfällena.  

 

5.3 Datainsamling 

Utgående från Henricson (2017, s. 145) kan som datainsamlingsmetod användas en 

semistrukturerad intervju i vilken på förhand bestämda frågor diskuteras tillsammans med 

deltagarna. Frågorna behöver inte följa samma ordning utan anpassas till den aktuella intervjun. 

Frågorna planeras på förhand för att inte vara för detaljerade eller styrande för forskaren. En 

intervjuguide skapas med ett lämpligt antal frågor. Författaren lyfter fram vikten av att forskaren 

bör vara väl förtrogen med intervjuguiden för att samspelet mellan intervjun och intervjuguiden 

förlöper utan märkbar inverkan från forskaren (Henricson, 2017, s. 145). Enligt Kankkunen & 

Julkunen-Vehviläinen (2013) kan en semistrukturerad intervju ses som ett mellanting mellan en 

strukturerad, öppen intervjumetod och en på förhand bestämd struktur men med möjlighet att fritt 

uttrycka sig. Intervjufrågornas ordning kan ändras och frågorna kan utvecklas, utan att leda 

deltagaren i en viss riktning.  Kvale och Brinkmann (2014) nämner den krävande process i vilken 
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samtalsförmågan utvecklas genom intervjuer med forskningssyfte. Intervjun kan ses som ett samtal 

med målet att samla ny kunskap. Genom samspelet mellan intervjuaren och respondenten och deras 

gemensamma intresse för ämnet i fokus skapas ny kunskap. 

Strukturen i intervjun planerades utgående från studiens syfte och frågeställning och för att på ett 

täckande sätt fånga personernas upplevelser av deltagandet. I intervjuguiden (bilaga 2) framgår 

frågor relaterade till en huvudfråga gällande upplevelsen av deltagandet i de specifika 

utvärderingstillfällena och frågor relaterade till detta. Den andra huvudfrågan berörde deltagarnas 

känslor under processen och deras deltagande som helhet. Genom att avsluta intervjun med 

bakgrundsfrågor gällande ålder och digital literacitet strävades det till att inte störa deltagarens egen 

bild av sina kunskaper och erfarenheter. 

 

5.4 Analys av data 

För analys av data används induktiv innehållsanalys. Graneheim, Lindgren och Lundman 

(2017) skriver att en kvalitativ innehållsanalys kan användas för att beskriva ämnen, åsikter, 

attityder, upplevelser och erfarenheter. Enligt Graneheim och Lindgren (2004) görs 

innehållsanalysen med målet att i de olika stegen bevara en hög trovärdighet. Intervjuerna med 

deltagarna transkriberas till text vilken kan ses som rådata. Forskarna poängterar att även det 

icke sagda bör noteras så som skratt, tystnad, pauser och gester. Genom kondensering reducerar 

man den skrivna texten utan att förändra kärnan i texten. Kondenseringen följs av abstraktion 

i vilken man skapar koder. Koderna gör det möjligt att se data ur ett nytt perspektiv men de bör 

ännu återkoppla till den skrivna texten. Koderna kan placeras i subkategorier som kan 

sammanfogas till kategorier men subkategorierna ska även vara möjliga att extrahera till koder. 

Kategorierna kan enligt forskarna ses som kärnan i kvalitativ innehållsanalys och de utgörs av 

koder av liknande karaktär. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) nämner det 

fenomenologiska begreppet vilket kan ses som det manifesta och tydliga i texten, medan det 

hermeneutiska beskriver det vilande innehållet som visar sig i det skede då det manifesta har 

fått ge sig i uttryck. Analysen i denna studie närmade sig innehållet ur den fenomenologiska 

ansatsen för att förflytta sig mot det hermeneutiska och vilande i texten vilket framgår ur 

innehållsanalysen (bilaga 3). Graneheim och Lundman (2004) lyfter fram att all relevant data 

bör extraheras ur materialet för att slutligen finna sin rätta plats i någon av de skapade 

kategorierna. Utmaningen för forskaren som utför innehållsanalysen är att bibehålla 

objektiviteten och inte låta egna tolkningar och erfarenheter påverka arbetet. 
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6 Etiska frågeställningar 

Genom att använda Forskningsetiska delegationens (2012) kriterier för god vetenskaplig praxis 

ges forskaren stöd i arbetet att bedriva forskning som utifrån de etiska aspekterna är acceptabel, 

pålitlig och trovärdig. Omsorgsfull behandling och noggrannhet bör följa som en röd tråd 

genom hela forskningen. Insamling och analys av data behandlas på ett fördomsfritt och etiskt 

hållbart sätt. Forskaren visar respekt till tidigare studier och dess forskare genom att återge 

resultaten på ett fördomsfritt sätt utan egna tolkningar samt korrekt hänvisning till dessa. 

Insamlade data handhas på ett korrekt sätt utgående från vetenskapens ställda krav. 

Forskningsetiskt tillstånd kan krävas inom delar av omvårdnadsforskningen. Sykepleiernes 

samarbeid i Norden (SSN, 2013) lyfter fram forskarens skyldighet att värna om deltagarnas liv, 

värdighet samt hälsa. Enligt SSN (2013) bör dessa värderingar gå före forskningens intressen. 

Därmed krävs forskningsetiskt tillstånd för studier som kan anses tangera dessa värderingar. 

Forskningen bör uppfylla de centrala kraven på information, samtycke, säkerhet samt 

konfidentialitet.  

Denna magistersavhandling har, utgående från de krav som Forskningsetiska delegationen 

(2012) och SSN (2013) ställt, strävat till att följa forskningens etik som en röd tråd genom hela 

processen. God vetenskaplig praxis har beaktats vid val av syfte, metod, forskningsfrågor, 

datainsamling samt vid analys och presentation av resultat. Även källor i form av relevanta 

forskningar samt övrig litteratur har valts med beaktande av denna praxis. Omsorgsfullhet och 

noggrannhet har strävats till genom att djupgående utvärdera den information som presenterats. 

Vid tveksamheter har handledaren för studien använts som bollplank för att försöka göra de 

rätta besluten. Plagiering samt snedvridning har undvikits genom att den forskning och 

information som använts omskrivits utan att förvränga det skrivna. 

För denna studie har ansökts och godkänts forskningstillstånd av Åbo Akademis 

forskningsetiska nämnd. För studiens genomförande erbjöds deltagarna att delta i två filmade 

utvärderingstillfällen. Efter utvärderingstillfällena gjordes enskilda intervjuer med deltagarna. 

De filmade tillfällena, intervjuerna samt det transkriberade materialet och blanketterna för 

informerat samtycke har förvarats och hanterats på ett säkert sätt så att inga utomstående haft 

tillgång till data. Endast forskaren samt dennes handledare har haft tillgång till materialet. 

Således har alla deltagares konfidentialitet bibehållits. Deltagarna informerades skriftligt och 

muntligt om studien samt dess frivillighet. Innan deltagandet ombads de medverkande ge sitt 

skriftliga samtycke till deltagandet. I blanketten om samtycke framgick klart att deltagande när 
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som helst kunde avbrytas utan krav på förklaring till beslutet. I blanketten framgick även 

kontaktuppgifter till forskaren samt handledaren och att frågor fritt kunde riktas till dessa. 

Vid val av metod fästes vikt vid att använda en teknik med vilken resultatet kan analyseras utan 

att snedvrida eller förvränga data. Metoden är även evidensbaserad och beprövad och har även 

använts i tidigare forskning. I enlighet med analysmetoden transkriberades alla intervjuer 

ordagrant samt vid vissa tillfällen även känslor som tolkades i ljudmaterialet. För att minska 

risken för snedvridning ytterligare granskades innehållsanalysen även av forskarens 

handledare. Alla deltagare behåller sin anonymitet genom hela studien och kan på inget sätt 

identifieras genom citat eller text. 
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7 Resultat 

Syftet med studien var att undersöka slutanvändarnas upplevelser av att delta i designen av en 

hälsoapplikation. I detta kapitel presenteras resultatet från studien. Resultatet från intervjuerna 

analyserades och utmynnade som tabell 1 visar i tre kategorier och nio underkategorier som 

lyfte fram deltagarnas upplevelser av att ha fått medverka i en samskapande designprocess. För 

att öka förståelsen och tydligheten i resultatet användes beskrivande citat. 

Tabell 1. Studiens kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Deltagandet uppfattades som meningsfullt 

  

Givande erfarenhet att medverka 

Trivsam upplevelse 

Fascinerande uppgift 

Skapade en känsla av stolthet 

En känsla av delaktighet och trygghet Hänsynsfullt bemötande under processen 

Enkelt och tryggt att medverka 

Osäkerhet gällande betydelsen av det egna 

bidraget 

Diffus medverkan i processen 

Obetydlig roll i utvecklingen 

Inflytelserik medverkan 

 

7.1 Deltagandet uppfattades som meningsfullt 

Kategorin deltagandet uppfattades som meningsfullt skapade följande underkategorier: 

givande erfarenhet att medverka, trivsam upplevelse, fascinerande uppgift samt skapade en 

känsla av stolthet. 

 

7.1.1 Givande erfarenhet att medverka 

Deltagandet var något nytt som upplevdes som betydelsefullt. Att bara få vara med i processen 

som helhet betydde mycket för många av slutanvändarna. En deltagare beskrev det som att 

själva deltagandet i processen upplevdes som viktigt ”jag är bara glad att jag har fått vara 

med och utvärdera den” (Intervju nr 2). Den betydelsefulla känslan stärktes av att många av 

deltagarna lyfte fram att just de som personer blev tillfrågade om att delta. Deltagandet kunde 

beskrivas som en känsla av att slutanvändarna var viktiga och att alla kunde bidra i processen 

oavsett tidigare kunskaper och erfarenheter “att alla är viktiga på det sättet. Och kan man vara 
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med och utveckla så är man bara glad” (Intervju nr 2). En deltagare beskrev motivet till att 

delta som en del av den egna personligheten. Det upplevdes som givande att kunna delta i 

utvecklingen genom att det upplevdes som en naturlig uppgift “så naturligtvis vill jag vara med 

och jobba och få fram det där nya för det hör till min läggning” (Intervju nr 3).  

Deltagarna nämnde att de genom sin medverkan kunde skapa en applikation som blev mer 

lättanvänd jämfört med andra liknande applikationer och att det i sig gjorde att medverkan 

upplevdes som betydelsefull. En av deltagarna beskrev det som ”att kunna vara med i ett 

utvecklingsprojekt så känns ju bra, det ger en viss förnöjsamhet” (Intervju nr 4). Responsen 

från slutanvändarnas omgivning gjorde att några deltagare upplevde sin medverkan som 

värdefull. De fick berätta för bekanta om designprocessen och produkten som utvecklades.  

De medverkande upplevde deltagandet som ett bevis på att företaget som beställt applikationen 

ville fokusera på att skapa en användbar applikation för kunderna. Deltagarna upplevde det på 

så vis som värdefullt att ha fått möjligheten att delta i processen. En deltagare beskrev sin 

upplevelse som ”känslan av att kanske...att företaget faktiskt vill göra saker och ting från 

grunden” (Intervju nr 2). 

 

7.1.2 En trivsam upplevelse 

Själva medverkan upplevdes av deltagarna som något trevligt de gavs möjlighet att delta i. 

Medverkan som helhet uttrycktes av en deltagare som ”jag tycker just att helhetsbilden har 

vari helt positiv” (Intervju nr 5). Många av slutanvändarna upplevde processen som rolig att få 

vara med i samt att det inte funnits något som skull ha påverkat upplevelsen i negativ riktning. 

Stämningen under utvärderingstillfällena var glad och behaglig och beskrevs av många 

slutanvändare som trevlig och positiv. Den glada känslan som upplevdes beskrevs av en 

deltagare på följande sätt ”mera från den glättiga nivån” (Intervju nr 4). Deltagarna nämnde 

att de inte känt sig pressade eller stressade på något sätt under utvärderingarna vilket bidrog till 

den trevliga upplevelsen. Det fanns inga hinder för att fritt kunna utvärdera och diskutera kring 

designen, funktioner samt frågor som ställts kring dessa. Därmed upplevdes inget negativt 

kopplat till trivseln under utvärderingarna. Deltagandet upplevdes inte heller som ansträngande 

eller krävande på något sätt. Även om en av deltagarna först tvekade till att delta kändes det i 

efterhand roligt att ha deltagit “det har varit roligt att vara med. Jag skulle nog göra det igen 

om någon frågar. Jag tvekade nog först men nu känns det nog bra” (Intervju nr 1). 
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7.1.3 Fascinerande uppgift 

Många slutanvändare lyfte fram hur intressant deltagandet upplevdes. Själva 

utvärderingstillfällena upplevdes som intressanta och spännande att delta i. Några 

slutanvändare hänvisade till deras naturliga nyfikenhet som skäl till deltagandet. Nyfikenhet 

att få delta i något nytt upplevdes som stimulerande och kunde beskrivas på följande sätt ”ja 

man är ju nog lite nyfiken liksom, det är klart man är” (Intervju nr 6). Deltagarna var 

intresserade av respons på de egna förslag som getts, stämde förslagen med andra 

medverkandes utvärderingar eller var deltagaren ensam i sin åsikt. Några deltagarna upplevde 

det även som spännande att kunna vara med i en process där syftet var att skapa och förbättra 

något ”... vari intressant att vara med i en sån här process där man testar och försöker gör 

nånting bättre” (Intervju nr 8). Anledningen till att delta var enligt en deltagare att själva 

processen verkade intressant, ”det är ju alltid intressant att vara med om någonting nytt” 

(Intervju nr 4). 

Deltagandet beskrevs av en deltagare som intressant genom sitt eget intresse för utveckling 

“Nu är jag ju intresserad av såna här saker och naturligtvis är jag intresserad av hur saker 

och ting går framåt” (Intervju nr 3). Slutanvändarnas upplevelse av att delta i processen 

beskrevs som ett intressant inslag i vardagen. En del av deltagarna beskrev den egna medverkan 

som att de utvecklades under processen “jag tycker att e ha vari lärorikt” (intervju nr 5). Att 

de fick lära sig nytt gav dem något de kunde ha nytta av i framtiden samtidigt som det gav en 

annan förståelse för hur skapandet av en applikation kunde gå till.  

Att få vara med och se processen bakom skapandet av en applikation gav dem större förståelse 

för utmaningar i designprocessen. Samtidigt ansåg en del att de blev mera intresserade av att 

använda den slutliga applikationen. Många slutanvändare såg även fram emot att se den slutliga 

versionen av applikationen. Att se resultatet av arbete som man varit med och bidragit till samt 

att även höra andras respons var något deltagare med spänning såg fram emot och kunde 

beskrivas som “... ja hoppas ju att den blir klar snart så att den kommer ut” (Intervju nr 1).  

 

7.1.4 Skapade en känsla av stolthet 

Medverkan i den samskapande processen gav på olika sätt deltagarna något de kunde vara 

stolta över. Målet med processen, att skapa en applikation som var lätt att använda kunde ge 

en känsla av att arbetet hade lyckats. En deltagare beskrev med stolthet sitt deltagande “jag är 

ju glad att jag har kunnat vara med i en sån här grej. Jämfört med andra liknande aktörers 
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applikationer så tycker jag att den här är betydligt bättre skapad för de som ska använd den” 

(Intervju 3). Det poängterades av deltagarna att applikationen skulle bli lätt att använda även 

för dem som eventuellt inte är vana användare så som äldre eller personer som kan vara ovana 

användare av smarttelefoner. 

Användarvänligheten nämndes av en deltagare med stolthet som den mest centrala punkten 

”har du en applikation så ska den ju vara möjligast lätt att använd för alla typer av kunder, 

från dataingenjörer till pensionärer som aldrig kanske haft en smarttelefon i handen” (Intervju 

nr 4). En annan deltagare upplevde att applikationen efter utvecklingen fått en betydligt mer 

lättanvänd design, “nog har det varit roligt, att säga att den är för dummies (ovana 

användare)” (Intervju nr 1). Många deltagare lyfte fram själva utvecklingen som något att vara 

stolt över. Att den gått från en simpel prototyp till en väldesignad slutprodukt beskrevs stolt av 

en deltagare ”Men nog skulle jag nästan våga säga att den kommer nog att få minst 8,5 - 9 

skulle jag vilja säga, om man tar på ett sånt här gammalt skolbetyg från 10 - 4 så misstänker 

jag att den kommer att ligga nånstans där” (Intervju nr 3). 

Det viktiga syftet med processen lyftes även fram i samband med utmaningar vid själva 

utvärderingstillfällena. Deltagarna var villiga att ta emot frågor som kunde upplevas utmanande 

gällande designen med hänvisning till att syftet är det viktiga, inte hur de som deltagarna 

upplever det “det är ju just därför ni hittar hur något funkar, om den kan användas eller om 

det är något problem” (Intervju nr 7). De var därmed beredda att offra lite av sin trygghet till 

förmån för att lyckas skapa en användarvänlig applikation som de kunde vara stolta över. 

Även om deltagarna hade svårt att peka på vad som hade förbättrats mellan de två 

utvärderingstillfällena upplevdes emellertid en klar förbättring vid den senar utvärderingen. 

Förbättringen kunde förklaras som ”åtminstone har den ändrat MYCKET till det bättre från 

vad den var i början” (Intervju nr 3). Att se hur applikationen förbättrades bidrog till en 

upplevelse av att den egna medverkan ledde till förbättringar av applikationen och gav på så 

sätt en känsla av stolthet ”det kändes ju jättebra, annars skulle det ju kännas ganska onödigt” 

(Intervju nr 5) 

Även själva deltagandet lyftes av deltagarna fram som något de kunde bära med stolthet. Att 

sedan kunna visa upp applikationen för vänner och bekanta och berätta om dess funktioner 

samt processen de deltagit i var något som många såg fram emot ”ja man får ju ladda ner den 

då och visa vad man har varit med och skapat” (Intervju nr 1). Att kunna vara med och skapa 

något som många kommer att ha nytta av var en viktig aspekt. 
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Några av deltagarna ansåg att företaget genom den samskapande processen visade att de tog 

stor hänsyn till kommande användare redan i designstadiet av applikationen. På så sätt 

upplevde de att de med stolthet kunde representera slutanvändare i designprocessen, “just det 

här med kundvänlighet, att man är en kund, det visar att man är en viktig kund, att alla är 

viktiga på det viset. Och kan man vara med och utveckla så är man bara glad” (Intervju nr 2).  

Genom det viktiga syftet som deltagarna upplevde samt den behagliga processen som de deltog 

i upplevde alla att de gärna skulle delta i liknande designprocesser igen. Viljan att delta igen 

kunde beskrivas som ”det har varit roligt att vara med. Jag skulle nog göra det igen om någon 

frågar” (Intervju nr 1). Många ansåg det då viktigt att säkerställa tillräckliga kunskaper eller 

erfarenhet inom det aktuella området för att på så sätt kunna bidra med något i det team som 

skulle utgöra grunden i liknande designprocesser.  

 

7.2 En känsla av delaktighet och trygghet 

Kategorin en känsla av delaktighet och trygghet innehåller underkategorierna hänsynsfullt 

bemötande under processen samt enkelt och tryggt att medverka. 

 

7.2.1 Hänsynsfullt bemötande under processen 

Under arbetet med utvärderingen av applikationen upplevde många av deltagarna att de 

beaktades och att deras åsikter respekterades av de som skapade applikationen “Nä jag tror 

nog att de (skaparna) lyssnar på åsikterna” (Intervju nr 1). Att någon lyssnade på givna förslag 

skapade en känsla av att alla är delaktiga i processen “liksom ja man känner ju att man har 

varit med då liksom, helt enkelt” (Intervju nr 6). Deltagarna upplevde att de fritt kunde ge egna 

åsikter om utseende och funktioner som fanns i den aktuella versionen. Fanns det något man 

ansåg att inte fungerade upplevdes inga hinder för att uttrycka det. Deltagarna kände att de fick 

ett bra stöd under utvärderingen. Det kunde upplevas som att bli guidade genom applikationen 

och att stödet som gavs för att komma vidare i utvärderingen var bra ”vi diskuterar ju och du 

liksom leder diskussionen och visar ungefär vad som har utvecklats ...fått säg vad jag tyckt och 

liksom någon har lyssnat” (Intervju nr 6). Det upplevdes som lätt att tillsammans med skaparna 

diskutera kring olika detaljer och komma fram till möjliga utvecklingsförslag vilket upplevdes 

som att deltagarna beaktades. 
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Vissa av deltagarna ansåg att förslag som gavs kunde ha större chans att lyckas om flera 

deltagare gav samma förslag eller påpekade samma brister ”nå åtminstone om någon annan 

också säger samma sak... så hjälper det säkert” (Intervju nr 7). En del uppskattade att 

utvärderingstillfällena kunde planeras utgående från deras tidsschema samt att deltagarnas 

vardag i övrigt respekterades. De upplevde sig då mera delaktiga ”Vi har ju fått information 

om när utvärderingarna är och så har vi ändå fått justera tiden så inte har jag något negativt 

att säga” (Intervju nr 8). Tiden mellan utvärderingarna påverkade känslan av delaktighet. 

Tidsspannet mellan utvärderingarna upplevdes som godtagbar då alla utvärderingar samt 

uppdateringen av applikationen inkluderades ”nä nog måste det ju ta sin tid, men det är bra 

att komma så fort så att man minns ungefär vad man sa förr gången och minns” (Intervju nr 

6). 

 

7.2.2 Enkelt och tryggt att medverka 

Under processen upplevde deltagarna trygghet i att kunna förstå allt som diskuterades. De 

upplevde en trygghet i att allt har varit tydligt informerat gällande processen. En deltagare 

beskrev tryggheten i processen som följande ”Nej jag tyckte att jag förstod helt och hållet det 

här och från första början alltså” (Intervju nr 3). All information som gavs i samband med 

utvärderingarna, så som avsikten med olika funktioner, upplevdes som bra och tydlig. Språket 

och benämningar som användes för att förklara applikationens egenskaper upplevdes inte 

orsaka förvirring eller oklarhet bland deltagarna ”Nä, jag tyckte det gick bra. Att jag fick bra 

hjälp och bra förklarat... ja, jag upplever inte att det fanns några hinder där heller. Förstod 

man inte så frågade man och då fick man ju svar så det va ju inte svårt” (Intervju nr 2). Det 

upplevdes inte heller som att informationen deltagarna fick var oväsentlig eller övermäktig 

utan att allt som diskuterades var på en, för deltagarna, lämplig nivå. Informationen runt 

processen, i form av lägesuppdateringar samt då datumen för utvärderingarna närmade sig 

upplevdes av en deltagare som värdefullt ”jag tycker att det var bra, och just att du skickade 

på förhand att du kommer att ta kontakt inom en viss tid. Så då visste man ju det, det tyckte jag 

var bra” (Intervju nr 5). Det gav en trygghet att veta hur processen fortskred samt att nästa steg 

närmade sig. 

Det upplevdes som enkelt att svara på de frågor som ställdes under utvärderingarna, de var inte 

för svåra eller krävande. En deltagare benämnde det mer som avkopplande att få ta en lugn 

stund och sätta sig ner för att utvärdera applikationen. Några deltagare ansåg att det varit enkelt 
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att delta genom att fritt få säga sin åsikt och att de som utvecklar applikationen i sin tur 

utvärderar vilka utvecklingsförslag som är möjliga att genomföra. En deltagare upplevde det 

som lätt att delta och hänvisade till att inga beslut behövt fattas av deltagaren gällande designen 

och att deltagaren därmed inte upplevt krav på sin medverkan “men bästa är att man fick säga 

precis vad man tyckte. Man behövde inte vara med och avgöra någonting” (Intervju nr 6). 

Utvärderingstillfällena upplevdes även som behagliga. Det fanns ingen stress, varken gällande 

tid eller prestationer. En deltagare poängterade den kravlösa tillvaron ”åtminstone ingen stress 

upplevdes i alla fall” (Intervju nr 5). Själva processen upplevdes inte heller som för 

tidskrävande bland deltagarna och utvärderingarna på upp mot 30 minuter ansågs som lämpligt 

för att hinna gå igenom och utvärdera samt diskutera applikationen och processen. 

Tidsåtgången beskrevs av en deltagare som “Bra, väldigt enkelt att delta. Korta tillfällen, inget 

långvarigt” (Intervju nr 1).  

 

7.3 Osäkerhet gällande betydelsen av det egna deltagandet 

Kategorin osäkerhet gällande betydelsen av det egna deltagandet innefattar underkategorierna 

diffus medverkan i processen, obetydlig roll i utvecklingen samt inflytelserik medverkan. 

 

7.3.1 Diffus medverkan i processen 

Majoriteten av deltagarna upplevde en viss osäkerhet gällande processen. Osäkerheten kunde 

uttryckas som “en viss roll hade man väl men inte... jag har ju ingen aning om hur stor den har 

varit. Jag kan inte sätta det på någon skala” (Intervju nr 2). Det fanns oklarheter kring vad 

uppgiften gick ut på. Ingen av deltagarna hade tidigare deltagit i en liknande process vilket i 

sig skapade en viss osäkerhet. Att det inte framkom tillräckligt tydligt på förhand vad som 

skulle hända samt vilken uppgift deltagarna hade bidrog till viss osäkerhet. Samtidigt fanns 

osäkerhet gällande betydelsen av det egna bidraget. Deltagarna kunde inte specifikt berätta hur 

de kunnat påverka designen samtidigt som alla upplevde att de ändå kunnat påverka den eller 

att de hoppades att de kunnat påverka den ”möjligtvis, men inte är jag säker...Men inte kan jag 

säga att det är just min åsikt” (Intervju nr 5). Samtidigt ansåg alla att applikationen blivit bättre 

efter den andra utvärderingen och att antingen deras eller någon av de andra deltagarnas åsikter 

haft inverkan på den nya designen. En deltagare upplevde även osäkerhet kring förväntningarna 

på medverkan. Deltagaren hade en känsla av att inte kunna ge så mycket feedback som 
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skaparna förväntade sig “kanske att man skulle ha haft ännu mer idéer än vad jag har haft” 

(Intervju nr 8). 

Några deltagare svarade att det var upp till skaparna av applikationen att avgöra betydelsen av 

slutanvändarnas medverkan och beskrevs av en deltagare som ”det måste nog någon annan 

avgöra, det kan inte jag svara på” (Intervju nr 6). Att det var skaparna som hade den stora 

rollen och att dessa gav den slutliga åsikten gällande designen var en åsikt som delades av 

många deltagare. En deltagare upplevde även viss osäkerhet gällande sina egna kunskaper inom 

hälsovården kopplat till sitt bidrag i designen av applikationen “om man ser till tidigare så har 

jag inte varit så bekant med just hälsovård” (Intervju nr 3). 

En deltagare nämnde att även om rollen varit liten eller oklar fanns inga ytterligare kunskaper 

för att kunna bidra mer i processen. Själva hårdvaran, smarttelefonen som deltagarna gjorde 

utvärderingen på orsakade viss osäkerhet och beskrevs av en deltagare som “men telefonen är 

jag inte så van med då det är Android (operativsystemet) telefon” (Intervju nr 7). Telefonen 

var inte alltid bekant och själva designen och inställningar kunde göra den svårare att använda 

för en del av deltagarna.  

 

7.3.2 Obetydlig roll i utvecklingen 

Vissa deltagare beskrev det som att de inte hade något att bidra med i designen och därför 

upplevt rollen som obetydlig. Deltagarna ansåg att deras uppgift hade varit att fungera mera 

som testpersoner än som fullvärdiga medlemmar i designteamet. Att uppleva en obetydlig roll 

kunde tolkas som ”att man vet var stora arbete ligger, själva utvecklingen av applikationen. 

Så jag har väl varit som en försöksperson... Egentligen gav jag inga förslag” (Intervju nr 1). 

Några av deltagare ansåg att de endast hade en liten roll i sammanhanget eftersom det stora 

arbetet med designen och utvecklingen av applikationen, som krävde mycket tid, sköttes av 

skaparna bakom processen ”teknikutvecklingen som sätter mycket tid på den” (Intervju nr 4). 

Att inte ha tidigare erfarenhet av liknande processen upplevdes av en deltagare som en orsak 

till att inte kunna ge några utvecklingsförslag.  

Deltagare upplevde även att de inte hade bidragit till designen om inga konkreta förslag på 

förbättring getts från deras sida “Fast jag nu inte har haft så många åsikter men i alla fall” 

(Intervju nr 5). En deltagare upplevde att applikationen redan från början var väldesignad och 

därför hade inga konkreta förslag till förbättring kunnat ges. En slutanvändare hade önskat få 

möjligheten att delta tidigare i designprocessen, redan i planeringsstadiet för att på så vis kunna 
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ge åsikter om innehållet i applikationen “skulle det ha varit just att man skulle ha vari med lite 

mera från början på det viset” (Intervju nr 2). Några av deltagarna ansåg att de endast hade en 

liten roll i sammanhanget eftersom det stora arbetet med designen och utvecklingen av 

applikationen, som krävde mycket tid, sköttes av de som ansvarade för processen 

”teknikutvecklingen som sätter mycket tid på den” (Intervju nr 4). Att inte ha tidigare erfarenhet 

av en liknande process upplevdes av en deltagare som en orsak till att inte kunna ge några 

utvecklingsförslag.  

 

7.3.3 Inflytelserik medverkan 

Alla deltagare upplevde att de i någon mån hade kunnat bidra till att utveckla applikationen 

genom sitt deltagande. Några deltagare ansåg att deras deltagande till och med varit betydande 

för utvecklingen ”nå nog skulle jag nu säga att den har varit ganska betydande i alla fall” 

(Intervju nr 5). Detta märktes tydligt i samband med den andra utvärderingen då deltagarna 

konkret fick se hur applikationen utvecklats ”ja nog var det ju saker som vi tog upp då som jag 

tycker finns med nu i den här versionen” (Intervju nr 4). Utvecklingen som konstaterades under 

den andra utvärderingen var viktig för att deltagarna skulle känna att de bidragit till designen 

”Nog kändes det bra. Det blev ju lättare att använd den och så kanske de hade lyssnat” 

(Intervju nr 1). 

 

Upplevelsen av att kunna bidra till designen motiverade deltagarna till fortsatt arbete i 

processen. De flesta deltagarna var glada att de över huvud taget kunnat bidra med något i 

processen “nå nog är jag ju nöjd då jag kunnat bidra” (Intervju nr 8). Deltagare ansåg att 

medverkan kunde vara bra för att identifiera sådant som skaparna inte tänkt på eller som de 

inte reagerat på. Slutanvändarna upplevde att de kunnat fylla en viktig roll i teamet genom att 

de med andra ögon kunnat utvärdera applikationen ”något som jag kunde ge svar på, en 

bekräftelse eller min syn på saken. För vi uppfattar ju saker så olika allihop. Så ni behöver väl 

ha... ha olika tankegångar” (Intervju nr 2). En deltagare menade att ju fler som deltar i 

processen ju större blir möjligheten att påverka slutprodukten. 

 

Slutanvändarnas uppgift kunde upplevas som att det fanns ett problem som måste lösas och att 

deltagarna var de som skulle lösa problemen och därmed förbättra och utveckla applikationen. 

Genom att representera den egna ålderskategorin var det möjligt att lyfta fram eventuella 

problem i designen eller ge förslag på funktioner som just den kategorin användare kunde 
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uppleva som viktiga eller som kunde utgöra problem. Medverkan jämfördes av en deltagare 

som uppgifter i ett vanligt arbete, alla bidrar med sin del och sin kunskap för att föra arbetet 

framåt “Det är som sagt en process som jag kunnat vara delaktig i så det känns bra” (Intervju 

nr 4). 

 

Att kunna bidra med något i processen ansågs av deltagarna som en viktig faktor till att vilja 

delta i liknande processer i framtiden. De lyfte fram att var och en bör fråga sig själv om man 

har något att bidra med. Bidraget kan gälla kunskaper eller personliga erfarenheter ”det beror 

ju på vad innehållet är. Det första som man måste göra är att se till sig själv, har jag något att 

bidra med... Men ser jag att jag har någonting att bidra med så varför inte.” (Intervju nr 4). 

Egna erfarenheter som deltagare beskrev var ålderskategorin de själva tillhör “Vi tog ju 

problem som finns i vår ålder och så fick vi säga vad vi tyckt om allt liksom” (Intervju nr 6). 

Kunskapsmässigt ansåg en deltagare det viktigt att det är ett bekant område ”såna branscher 

som jag vet att jag har nån kunskap om så naturligtvis” (Intervju nr 3). Några deltagare nämnde 

även att det egna tidsschemat samt vem som tillfrågar dem om deltagandet skulle påverkar 

deras beslut att delta igen ”beror på vad det är för applikation och om man har tid. Det beror 

också på vem som frågar” (Intervju nr 7). 
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8 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka slutanvändarnas upplevelser av att delta i designen av en 

hälsoapplikation. Frågan som studien sökte svar på var: Vilka är slutanvändarnas upplevelser 

av att delta i designen av en hälsoapplikation? En intervjustudie genomfördes och resultatet 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet utmynnade i tre kategorier och 

nio underkategorier. Kategorierna som skapats är deltagandet uppfattades som meningsfullt, 

en känsla av delaktighet och trygghet samt osäkerhet gällande betydelsen av det egna bidraget. 

Underkategorierna är: givande erfarenhet att medverka, trivsam upplevelse, fascinerande 

uppgift, skapade en känsla av stolthet, bemötande med hänsyn i utvecklingen, enkelt och tryggt 

att medverka, diffus medverkan i processen, obetydlig roll i utvecklingen samt inflytelserik 

medverkan. 

 

8.1 Meningsfull upplevelse av deltagandet 

I intervjuerna med deltagarna lyftes fram att medverkan i den samskapande designprocessen 

på olika sätt upplevts som betydelsefullt. Rapporten Digiosallisuuden käsite ja keskeiset osa-

alueet (2021:25) ser tillgänglighet som betydande i skapandet av digitala tjänster. Rapporten 

lyfter fram vikten av att skapa användarvänliga och välplanerade tjänster för att fler ska kunna 

använda dem. Och att brister i utbud och tillgänglighet försämrar chanserna till delaktighet och 

deltagande i samhällets digitalisering. 

I denna studie betonade deltagarna det meningsfulla arbetet som genomsyrade hela 

deltagandet, att lyckas med arbetet att skapa en applikation som upplevs som användarvänlig. 

Antonovskys teori om KASAM och begreppet meningsfullhet kan relateras till berikande 

processer som kantar livet och vardagen. Teoretikern menar också att begreppet kan kopplas 

till det som upplevs viktigt, både kognitivt och emotionellt. Deltagarna i denna studie ansåg att 

syftet med processen, att skapa en applikation och göra den användarvänlig, som betydande. 

Att få delta i ett arbete som upplevdes viktigt lyftes även upp. Resultatet skiljer sig från 

Korpershoek (2020) studie som visar att deltagare som redan hade klara rutiner för att ta hand 

om sig inte såg samma behov av en applikation. I denna studie ansåg alla slutanvändare därmed 

att applikationen hade en viktig roll att fylla. Fischer (2019) beskrev äldres upplevelser av 

delaktighet i en teknologiskt avancerad generation som positiv. Det betydelsefulla i denna 

studie gav sig i uttryck genom att deltagarna som personer tillfrågades om deltagande och på 

så sätt gavs möjligheten att delta i processen. Deltagarna upplevde det även som meningsfullt 
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att de oavsett bakgrund kunde vara med och bidra till att skapa en användarvänlig applikation. 

Jib (2016) beskrev deltagarnas glädje över att som helt oerfarna kunna delta i processen. 

Tidigare kunskap och erfarenhet var inte avgörande för att kunna delta i denna studie vilket 

gjorde att deltagarna upplevde sig som värdefulla som person. Att som människa bli sedd om 

en resurs i samskapande processer är därmed av stor vikt för upplevelsen av meningsfullhet. I 

samband med framtida rekrytering till dessa processer är detta en viktig aspekt att beakta. 

Syftet med processen upplevdes i denna studie som viktigt. Att utsättas för utmaningar och 

risken att bli sårad var något som deltagare kunde godkänna. Det var viktigare att resultatet av 

applikationen blev bra än att undvika att som deltagare bli sårad under utvärderingarna. 

Antonovsky (2005) kopplar det meningsfulla till att vissa problem och utmaningar i livet kan 

vara värda att möta om de är starkt kopplade till innebörden i livet. 

Det fascinerande arbete som upplevdes under processen sågs som meningsfullt genom att det 

gav deltagarna en större förståelse för det arbete som ligger till grund för utvecklingen av en 

applikation. Utvärderingstillfällena upplevdes som en intressant och spännande upplevelse som 

gav mening till deltagarna. Deltagarna upplevde det som intressant att kunna delta och förbättra 

en produkt och samtidigt höra om andra deltagare var av samma åsikt gällande förslag. Att veta 

att även andra medverkanden tyckte samma sak gav en bekräftelse på den egna åsikten vilket 

stärkte upplevelsen av meningsfullhet. Resultatet visar därmed betydelsen av att i 

fortsättningen lägga vikt på att tydligt visa respons på de förslag som getts av deltagarna för att 

på så vis bidra till deras upplevelser av meningsfullhet i processen. 

Deltagare väntade med spänning på den slutliga versionen av applikationen samt responsen 

som applikationen kommer att få av kommande användare. Att kunna berätta om processen för 

vänner och bekanta gav deltagandet en känsla av mening. Responsen från andra såg deltagare 

fram emot för att känna att medverkan varit värt deras tid och kunde då ge en känsla av att 

medverkan varit värdefull. 

Upplevelsen av personlig utveckling under processen, att det varit lärorikt, var viktigt för 

deltagare. Eshet och Bouwman (2017) visad i sin studie att deltagandet gav en mognad som 

upplevdes värdefullt. I denna studie var den personliga utvecklingen något som deltagarna 

upplevde kunde var till nytta i framtiden och därmed meningsfull. Rollen som deltagarna hade 

kunde upplevas som problemlösande, prototypen på applikationen skulle utvecklas och göras 

applikationen så användarvänlig som möjligt. Noergaard, o.a. (2017) resultat visar att 
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deltagarna upplever det positivt att få använda sin kreativitet. Ostrach (2020) lyfte fram den 

problemlösande aspekten som den mest uppskattade delen i processen. 

 

8.2 Att uppleva delaktighet i processen 

Att kunna bidra i processen och få skapa något viktigt gav en känsla av stolthet. Antonovsky 

(2005) beskriver i sin teori delaktighet som möjlighet till social medverkan med möjlighet till 

påverkan. Teoretikern menar att om arbetet som utförs upplevs med glädje och stolthet kommer 

det, oavsett om det är frivilligt eller inte, att ge en känsla av att man vill utföra det. Upplevelse 

av delaktighet lyfts av Fischer (2019) fram som en viktig faktor för deltagarna. Att ses som 

likvärdiga medlemmar samt att kunna bidra gav en känsla av delaktighet. Deltagarna i denna 

studie lyfte alla fram att de i någon mån kunnat bidra till den slutliga designen. Medverkan 

kunde till och med upplevas som betydande för den slutliga designen. Den egna rollen sågs 

fylla en plats i teamet som andra medlemmar inte kunde ersätta. Ahmed m.fl. (2019) beskriver 

deltagarnas upplevelse av att skaparna var intresserade av deltagarnas åsikter och att de blivit 

beaktade, som betydelsefull. Fischer (2019) lyfter även fram vikten av deltagarnas bidrag för 

att kunna förstå deras situation och behov samt hur applikationen kan underlätta livet för 

användarna. Grojean, o.a. (2019) beskriver hur deltagarna upplevde att gränsen mellan dem 

och skaparna suddades ut och alla sågs som likvärdiga medlemmar. Forskarna lyfte även fram 

hur deltagarna kunde dela med sig av sina tidigare erfarenheter för att förbättra designen. Liew, 

o.a. (2019) visade i sin studie att deltagare och skapare värderade samma aspekter i designen 

men prioriterade dem olika. Därmed var deltagarnas roll av värde för att den slutliga designen.  

Samtidigt beskrev deltagare i denna studie en upplevelse av att de inte hade något att bidra med 

eller att de uppfattat sig som testpersoner istället för likvärdiga medlemmar i teamet. Även 

Fischer (2019) lyfter fram liknande upplevelser av att endast delta som testperson eller 

informant i processen. Eshet och Bouwman (2017) och Noergaard, o.a. (2017) visar i likhet 

med denna studie att deltagare upplevde att de inte kunde bidra med något i designen. I likhet 

med tidigare forskning visar denna studie att upplevelsen av att kunna bidra ignoreras av 

skaparna och att detta är en central aspekt som borde fokuseras på i samskapande processer. 

Resultatet i denna studie visar att det upplevdes viktigt att applikationen skulle kunna användas 

av alla, oavsett ålder eller kunskaper, och att ha kunnat delta och bidra till detta gjorde 

deltagarna stolta. Statsrådets rapport Digiosallisuuden käsite ja keskeiset osa-alueet (2021:25) 

lyfter fram vikten av att skapa och utveckla digitala tjänster som ökar tillgängligheten ur olika 
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användares perspektiv. Ett flertal tidigare studier visar att deltagare, genom att delta och 

påverka, kunde ge en känsla av uppskattning samt att de bidragit med en viktig uppgift i 

processen (Ahmed, o.a., 2019; Bowen, o.a., 2013; Eshet & Bouwman, 2017; Noergaard, o.a., 

2017 & Pallesen, o.a., 2020;). 

Att granska applikationen med nya ögon ansågs av deltagarna i denna studie som viktigt för att 

identifiera detaljer som inte noterats tidigare. Deltagarna beskrev hur nöjda de var med 

produkten som gått från en simpel prototyp till en väldesignad slutlig version. Jib (2016) 

beskriver deltagarnas upplevelse av tillfredsställelse över att den slutliga versionen motsvarade 

användarnas behov. Noergaard, o.a. (2017) studie visar att konkreta resultat av feedbacken 

kunde upplevas som tillfredsställande av deltagare. Många deltagare i denna studie ansåg att 

den avgörande rollen i designen låg hos skaparna av applikationen. Fischers studie visar att 

förslag ofta ignorerades av skaparna och enligt Bowen, o.a. (2013) kunde förslag som inte 

beaktades orsaka en negativ upplevelse av deltagandet. Resultatet visar att genom en tydlig och 

öppen kommunikation kan upplevelsen av positiva känslor främjas.  

Deltagarna såg fram emot att kunna visa upp resultatet av applikationen som ett bevis på vad 

de varit delaktiga i att skapa. Deltagarna beskrev att de gärna skulle medverka i liknande 

processer igen med hänvisning till det viktiga syftet. Att företaget som skulle implementera 

applikationen använde sig av en samskapande designprocess visade att företaget ville 

kundernas bästa och deltagarna kände sig stolta att kunna förknippas med ett sådant företag. I 

Digiosallisuuden käsite ja keskeiset osa-alueet (2021:25) lyfts fram att samhället har en viktig 

roll i främjandet av den digitala delaktigheten. Genom att satsa på utveckling av 

användarvänliga tjänster kan fler inkluderas i den digitala utvecklingen. Den digitala 

delaktigheten kan främjas ytterligare genom att lyfta fram fördelarna med den samskapande 

processen vid skapandet av ny digital teknologi. 

Resultaten kopplade till delaktighet kan i denna studie tolkas som att slutanvändarna upplever 

att de bidragit med något i processen samtidigt som de även upplevt motsatsen. Därmed finns 

en utmaning att finna de faktorer som påverkar denna tudelade upplevelse. 

 

8.3 Upplevelse av trygghet med inslag av osäkerhet 

Som helhet upplevde deltagarna medverkan som trygg. Medverkan upplevdes som intressant 

och trevligt, processen förknippades enligt deltagarna inte med negativa känslor. Det fanns 

ingen osäkerhet gällande informationen som getts allmänt om processen. Frågor som ställdes 
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och diskussionerna som fördes i samband med utvärderingarna upplevdes inte som utmanande. 

Deltagarna upplevde inte heller svårigheter att förstå termer eller benämningar i samband med 

diskussionerna och därmed har medverkan upplevts som trygg. Enligt Eriksson (1993) främjas 

tryggheten av att alla parter i en diskussion förstår varandras språk. Användning av främmande 

ord eller fackspråk kan orsaka en känsla av otrygghet. Ostrach (2020) studie visar att 

medverkan i en samskapande process upplevdes av deltagarna som problemfri. Deltagarna i 

denna studie upplevde att ämnena som diskuterades inte var för invecklade eller gjorde 

deltagarna otrygga. I Hoffmans (2020) studie framkom å sin sida att deltagare kunde uppleva 

sig sårade om de inte förstod språket som användes under utvärderingarna. Allt som 

diskuterades upplevdes i denna studie som relevant för utvecklingen vilket medförde att 

deltagarna hela tiden kunde följa med i diskussionen. Information som gavs under processen i 

form av lägesuppdateringar uppskattades av deltagarna och det medförde att de kände sig 

trygga i hur processen fortskred.  

Utvärderingstillfällena upplevdes som trygga. Deltagarna upplevde att det fanns tillräckligt 

med tid för att kunna göra utvärderingarna kvalitativt och metodiskt. Som deltagare gick det 

bra att säga sin åsikt utan att behöva välja sina ord. Deltagarna upplevde inte att de blev 

pressade till att svara eller ge en viss typ av feedback. En trygghet upplevdes i att fritt kunna 

uttrycka sig och ge sin åsikt om designen samt att fritt kunna ge utvecklingsförslag. Eshet och 

Bouwman (2017) samt Ahmed, o.a. (2019) studier visar å sin sida att deltagare upplevde det 

svårt eller att de inte vågade säga emot skaparna i deras åsikter. 

Det fanns ingen stress och inga krav på deltagarna, tvärtom kunde medverkan upplevas som 

väldigt behaglig. I Jib (2016) studie kunde deltagandet tolkas som en njutning och Fischer 

(2019) beskriver att många äldre deltagare blev glada av att delta. Pallesen, o.a. (2020) lyfter 

fram vikten av ett trevligt klimat i arbetet vilket kunde skapas genom samarbete och öppenhet. 

Att få sin röst hörd och att åsikter beaktades var likaså viktigt för det positiva klimatet. Denna 

studie visar att inte behöva ta några avgörande beslut gällande den slutliga designen kopplades 

till ett kravlöst deltagande och bidrog till en trygg och säker känsla. Eriksson (1993) menar att 

trygghet kan främjas genom att lyssna, visa acceptans och genom att kunna tolka situationen 

och klargöra detaljer i diskussionen. Genom den behagliga situationen kan deltagare uppleva 

frihet i att kunna uttrycka sig. Ett öppet och trevligt klimat visar enligt denna studie på betydelse 

för deltagarnas upplevelse av trygghet i sin medverkan samtidigt som skaparna ökar 

möjligheterna för deltagarna att lyfta fram sina faktiska åsikter utan att försköna dem. Samtidigt 
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som slutanvändare gärna antar en klar roll i processen kan en alltför stor och krävande roll 

upplevas osäker. 

Viss osäkerhet kunde upplevas i samband med processen som helhet. Deltagarna beskrev 

osäkerhet gällande den egna rollen. Det upplevdes svårt att avgöra hur stor inverkan var på 

designen av applikationen. Ett jämlikt förhållande mellan parterna är enligt Eriksson (1993) 

viktigt för att för upplevelse av trygghet. Tryggheten i sin tur gör det lättare att dela med sig av 

sig själv. Fischer (2019) beskriver att deltagare ofta upplevt sig som informanter eller 

testpersoner i samskapande designprocesser. Deltagarna i denna studie kunde inte själva avgöra 

betydelsen av deras medverkan. Samtidigt fanns oklarhet kring vad uppgiften gick ut på. 

Osäkerhet framkom kring vilka prestationer som förväntades av en deltagare, att inte kunna 

leverera det som skaparna av applikationen önskade. Den trygga vardagen är enligt Segesten 

(1994) viktig för upplevelse av trygghet. Ingen av deltagarna hade tidigare deltagit i liknande 

processer vilket i likhet med Ostrach (2020) studie, kunde orsaka en känsla av viss otrygghet. 

Segesten (1994) lyfter även fram vikten av att känna till vilka krav som ställs och vilken den 

egna rollen är för upplevelsen av trygghet. Denna studie visar i likhet med tidigare forskning 

och teoretiska utgångspunkter att det finns utrymme att förbättra upplevelsen av trygghet bland 

slutanvändare som deltar i processen. Genom att tydligare definiera rollen, beskriva processen 

samt bygga upp ett ömsesidigt förhållande kan upplevelsen av trygghet främjas.   

Osäkerheten kunde även kopplas till upplevelsen av brist på kunskap. Kunskapsbristen 

kopplades både till hårdvaran, smarttelefonen samt till kunskaper om applikationer och 

utveckling och design av dessa. Studien av Ahmed, o.a. (2019) visar att deltagare ansåg tidigare 

erfarenheter av smarttelefoner och applikationer som viktiga för att kunna bidra till 

utvecklingen. 
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9 Metodologiska överväganden 

Farrelly (2013) lyfter fram att forskaren bör utföra en kritisk granskning och reflektioner kring 

den egna studien samt kunna argumentera för de fynd som studien erbjuder. Trovärdighet lyfts 

av Mårtenson och Friberg i Henricson (2017) fram som central indikator för god vetenskaplig 

kvalitet i studier. Hög trovärdighet kan uppnås genom att påvisa kunskapens samt resultatets 

äkthet. Även pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet ses som goda indikatorer och bra 

mätare kopplade till trovärdighet. Denna studies design och kontext, urval, deltagare samt 

datainsamling och analysmetod granskas och diskuteras. Vidare skriver Mårtensson och 

Friberg i Henricson (2017) att forskaren själv kan få en större förståelse för resultatet genom 

att presentera det till andra. Pålitligheten kan kopplas till författarens förförståelse för ämnet 

presenterats. Tidigare erfarenheter samt beskrivning av teknisk utrustning bör ingå. För att öka 

bekräftelsebarhet i arbetet är en noggrann beskrivning av processen samt gjorda val viktiga att 

redogöra för. Målet är att inte påverka data i arbetet och därigenom hålla den så ren som 

möjligt. Överförbarheten relaterar till i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras och 

passa in i andra kontext. Resultatet bör då vara tydligt beskrivet samtidigt som trovärdighet, 

pålitlighet och bekräftelsebarheten bör vara säkrade (Mårtensson & Friberg, i Henricson, 

2017).  

Syftet med denna studie var att undersöka slutanvändarnas upplevelser av att delta i designen 

av en hälsoapplikation. En kvalitativ metod användes eftersom man önskade studera 

deltagarnas specifika upplevelser av deltagandet. En kvantitativ studie hade inte kunnat erbjuda 

samma möjligheter för deltagarna att uttrycka sina känslor och upplevelser kring deltagandet i 

processen. Det induktiva förhållningssättet valdes eftersom studien då oförutfattat kunde utgå 

från det som beskrevs i intervjuerna gällande upplevelserna. En deduktiv ansats hade kunnat 

styra resultatet i en oönskad riktning och då även skapa missvisande kunskap. En 

semistrukturerad intervju valdes för att ge vissa ramar för temat man ämnade undersöka men 

samtidigt ge deltagarna friheten att kunna färga sina upplevelser på det vis de själva önskade.  

Urval och deltagare för studien valdes utgående från diskussioner tillsammans med 

handledaren samt utgående från personlig kommunikation med Majors (2021). Antalet 

deltagare (n=8) kan ses som tillräckligt för att lyckas bygga upp ett resultat utgående från de 

medverkandes upplevelser. Samtidigt kan antalet ses som en svaghet eftersom ett större 

deltagarantal kunnat nyansera resultatet ytterligare. Urvalet gjordes genom att kontakta 

personer som uppfyllde kriterierna för deltagande i studien, det vill säga ålder över 50 år samt 



 

   

 

38 

kunskaper om normal användning av smarttelefon. Enligt Majors (2021) kan man genom att 

använda något äldre personer i designprocessen identifiera svagheter vilka även yngre personer 

har nytta av medan det omvända inte skulle ge samma resultat. Därmed kan åldersfaktorn för 

deltagarna ses som en styrka i studien då deltagarna även representerar en betydande 

användargrupp för applikationen. På så sätt kunde deltagarna verkligen leva sig in i kommande 

användares behov. Inga större krav på hälso- eller digital literacitet krävdes och inte heller 

tidigare erfarenheter av liknande processer fanns som krav vilket gjorde att studien fick en stor 

bredd på deltagare med varierande bakgrund och erfarenhet. 

Alla deltagare hade erfarenhet i varierande grad av smarttelefon och surfplattor. Graden av 

användning varierade från enstaka stunder dagligen till att ses som ett viktigt inslag i vardagen. 

Alla använde smarttelefon och applikationer dagligen och främsta ändamålen för 

användningen var relaterade till dagliga ärenden, sociala medier, intressen samt välmående. 

Därmed täckte studien deltagare som både kunde ses som mer vana samt mindre vana 

användare av smarttelefon och applikationer vilket kunde ses som en viktig faktor för 

utvärderingen av användarvänligheten och upplevelser av deltagandet i processen. Personer 

som saknade kunskap om användning av applikationer och smarttelefoner valdes att inte 

inkludera eftersom dessa kunskaper ses som grundläggande för att kunna delta i processen. 

Med hänsyn till detta betraktades inte sådana personer som potentiella slutanvändare. 

Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa enskilda forskningsintervjuer. Intervjuerna 

leddes av mig själv. Enskilda intervjuers styrka var att alla deltagare kunde berätta sina inre 

upplevelser av sitt deltagande utan att påverkas av andras beskrivningar gällande sina känslor. 

Att både leda utvärderingsprocessen samt intervjuerna medförde både styrkor och svagheter. 

Styrkorna som fanns var att deltagarna träffade mig vid flera tillfällen och kunde på så sätt 

upprätta en god relation vilket medförde att deltagarnas upplevelse av trygghet ökade. 

Samtidigt var båda parterna hela tiden medvetna om vad som sagts och gjorts i alla steg av 

processen. 

Under intervjuerna var det lättare att diskutera eventuella detaljer som just den deltagaren 

mindes från utvärderingstillfällena då båda varit närvarande vid dessa tillfällen. Som svagheter 

kan ses att deltagarna kunnat påverkas av att jag själv varit ledande i både utvärderingarna och 

intervjuerna. Det är möjligt att alla medverkande inte vågade framföra sina äkta känslor och 

åsikter med rädsla att såra mig. Därmed kan resultatet ha färgats av denna rädsla. Innan varje 

intervju poängterades därför att deltagarna skulle försöka att svara på sina äkta upplevelser av 
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deltagandet utan att låta sig påverkas av mig som nu anträtt rollen som intervjuledare. 

Intervjuguiden som användes var designad för en semistrukturerad intervju med huvudfrågor 

och underfrågor kopplade till syftet. Guiden gav möjligheter till en öppen diskussion samtidigt 

som den höll sig till de frågor som studien sökte svar på.  

Det är viktigt att kritiskt granska forskarens förförståelse för ämnet eftersom det kan ses som 

oundvikligt att inte påverkas av det man som forskare tror sig redan veta (Henricson, 2017). 

Som studerande i vårdvetenskap med välfärdsteknologi som biämne besitter jag en viss 

förförståelse för design av applikationer samt betydelsen av användarvänlighet samtidigt som 

även de tekniska begränsningarnas inverkan till viss del är bekanta.  Att jag själv inte hade 

erfarenheter av liknande processer sedan tidigare kunde påverka deltagarnas upplevelse av 

medverkan. Om min osäkerhet i vissa stunder lyste genom kunde osäkerheten spridas även till 

dem. Jag äger ingen förförståelse för hur deltagare kan uppleva medverkan i liknande 

processer. Att känna till beställande företagets målsättning med applikationen påverkade min 

förförståelse för ämnet. Detta kunde tolkas som en positiv aspekt eftersom det möjliggjorde att 

under processen fungera som en bro mellan företagets önskemål och slutanvändarnas åsikter 

om design och funktioner. De öppna och breda frågorna som ingick i intervjuguiden 

förhindrade att min förförståelse lyste igenom i större utsträckning. Att agera som ledare både 

för utvärderingarna och intervjuerna bidrog till att deltagarna inte beskrev alla upplevelser lika 

tydligt eftersom de antog att jag kunde tolka dessa utgående från vår delade tidigare 

erfarenheter. Kompletterande intervjufrågor ställdes för att komma djupare in på deltagarnas 

upplevelser men samtidigt gjorde vår uppbyggda relation att jag inte pressade deltagarna till 

att svara om jag upplevde att de inte förmådde uttrycka sig djupare.  

Intervjuerna bandades på två olika digitala instrument för att trygga den tekniska aspekten som 

annars kan orsaka problem vid transkribering. Alla filer och dokument förvarades säkert i 

molnet eller i låst fack för att hindra utomståendes tillgång till materialet. Transkriberingen 

utfördes genom att ordagrant dokumentera intervjuerna. 

För analysen av data användes Graneheim och Lundmans teori (2004) gällande kvalitativ 

innehållsanalys. Jag hade tidigare erfarenhet av transkribering samt innehållsanalysen från 

övningsarbeten vilket stärkte pålitligheten i detta moment. Efter kondensering och kodning 

gjordes utvärdering tillsammans med handledaren och koderna jämfördes med 

transkriberingen. Därefter skapades underkategorier och kategorier och även där gjordes 

speglig mot transkriberingen för att säkerställa att det som Graneheim och Lundman (2004) 
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beskriver som det latenta i texten skulle gå att koppla till det manifesta och tillbaka. Enligt min 

uppfattning kan dessa åtgärder ses som centrala för trovärdigheten i studien. I resultatet 

presenterades alla underkategorier och förstärktes med beskrivande citat för att öka 

trovärdigheten och öka läsarens förståelse för resultatet. Både positiva och negativa aspekter 

lyftes fram för att kunna erbjuda en heltäckande beskrivning av deltagarnas upplevelser. 

Studien har genomgående haft den etiska aspekten som den mest centrala. Forskningen erhöll 

forskningsetiskt godkännande och under studiens gång har frågor relaterade till etiken 

diskuterats tillsammans med handledaren. I och med Corona pandemin som vid tillfället för 

studien var i ett accelererande skede i regionen beaktades även dess restriktioner i samband 

med studien. 

Utvärderingstillfällena samt intervjuerna utfördes båda av forskaren själv. Detta har kunnat 

medföra viss inverkan på deltagarnas svar i intervjuerna. I samband med intervjuerna 

uppmanades deltagarna försöka svara så ärligt som möjligt på frågorna om deras innersta 

upplevelser av deltagandet samt undvika att försköna dessa. Det poängterades att syftet med 

intervjun var att berätta om sina egna upplevelser av processen och det egna deltagandet. 
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10 Slutsatser 

Denna studie utfördes för att söka svar på frågor gällande slutanvändares upplevelser av 

deltagande i en samskapande designprocess. Den tidigare forskning som belyst ämnet visade 

att få studier tidigare fokuserat på upplevelsen som helhet. Genom den kunskap som denna 

studie inbringat har kunskapsluckor kunnat fyllas. Ny kunskap som avhandlingen bidrar med 

kan användas för att främja slutanvändarnas positiva upplevelse av deltagandet. Organisationer 

och företag kan ha nytta av avhandlingen i samskapande processer samt i utvecklingen av nya 

metoder inom UCD. Avhandlingen öppnar även dörren till ny forskning inom området. Olika 

metoder och upplägget av designprocessen kan studeras i relation till upplevelserna för att 

försöka finna ett nytt djup i upplevelsen av deltagandet. Utgående från resultaten i denna studie 

kan följande slutsatser dras:   

 Deltagandet i designprocessen ger deltagarna en känsla av mening. Upplevelsen ger 

nya erfarenheter som på olika sätt berikar deltagarnas liv. Medverkan upplevs som 

angenäm och samtidigt intressant. Syftet med processen är central för att deltagare ska 

engagera sig och känna motivation till arbetet. Att kunna visa på konkreta resultat av 

utvecklingen är viktigt för att stärka betydelsen av medverkan. 

 Ledare för den samskapande processen bör bemöta deltagarna med respekt och försöka 

bygga en jämlik relation där alla kan ses som likvärdiga medlemmar. Samtidigt bör 

atmosfären vara trygg och kommunikationen bör ses som en av hörnstenarna i arbetet. 

 Risker finns och dessa bör minskas eller om möjligt elimineras. En tydlig beskrivning 

av uppgiften bör finnas och förväntningarna på deltagarna bör klargöras. Förslag som 

beaktas bör åskådliggöras samt kontinuerlig information om hur processen fortlöper är 

relevant för att påverka upplevelsen av delaktighet. 

 Genom samskapande digitala lösningar underlättas användningen vilket bidrar till 

större digital delaktighet och inkludering i det allt mer digitaliserade samhället. 

 Att kunna påverka och bidra med kunskap gör att deltagare upplever sig betydelsefulla 

och främjar viljan till deltagande i liknande processen.
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Bilaga 1 

  

Förfrågan gällande deltagande i en intervjustudie om deltagande i 

samskapande designprocess 

Mitt namn är André Åkerholm. Jag studerar vårdvetenskap och välfärdsteknologi vid 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Jag jobbar nu med att 

skriva min pro gradu avhandling, vars syfte är att undersöka slutanvändarnas upplevelser av att 

delta i designen av en applikation (app) inom hälsovården. Antalet applikationer inom hälso- 

och sjukvården, hälsoapplikationer, ökar kraftigt med hundratals lanserade varje dag. 

Forskning visar att applikationerna blir mer användbara om de tilltänkta slutanvändarna redan 

tidigt bjuds in i en samskapande designprocess.  

En ännu relativ outforskad del är slutanvändarnas upplevelser av att delta i designprocessen. 

För att kunna studera dessa upplevelser får deltagarna utvärdera en prototyp till 

hälsoapplikation. Deltagarna bjuds in till att delta i två separata utvärderingstillfällen, med ett 

par veckors mellanrum. Under dessa tillfällen ges deltagarna möjlighet att testa applikationen 

och ge respons gällande dess funktioner och innehåll, för att på så vis bidra till att göra den 

mera användarvänlig. Utvärderingstillfällena arrangeras enskilt för varje deltagare samt på en 

för deltagaren lämplig plats. I samband med det andra tillfället är målet att deltagaren låta sig 

intervjuas om sina upplevelser av att ha deltagit i en samskapande designprocess. 

Intervjuerna kommer att bandas och transkriberas till text. All data kodas för att bibehålla 

deltagarnas anonymitet. Den insamlade informationen hanteras varsamt för att förhindra 

åtkomst till obehöriga. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan krav att 

framföra orsak till beslutet. Är du intresserad av att delta ber jag dig kontakta mig via telefon 

eller mail. 

Studerade:    Handledare: 

André Åkerholm   Linda Nyholm, Akademilektor 

Andre.akerholm@abo.fi   linda.nyholm@abo.fi 

Telefon: 050 3490 636   Telefon: 040 5512 905 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Syftet med studien är att undersöka slutanvändarnas upplevelser av att delta i designen av 

en hälsoapplikation? Respondenterna får fritt berätta om sina upplevelser av deltagandet, sin 

roll i processen samt inverkan på resultatet. Tid 30 – 45 min 

Vilka är slutanvändarnas upplevelser av att delta i designen av en hälsoapplikation? 

 Kan du berätta för mig hur du upplevde processen? 

- Hur upplevde du testtillfällena 

o Informationen 

o tekniska aspekter 

o frågorna under utvärderingen? 

- På vilket sätt upplever du din roll i processen? 

- På vilket sätt tror du att du kunnat bidra och påverka designen? 

- Vad anser du att användarna kan bidra med i processen? 

Kan du berätta om känslor som uppstod under processen? 

- Fanns det något som du upplevde som positivt med deltagandet? 

- Fanns det något som du upplevde som negativt med deltagandet? 

- Upplevelsen som helhet? 

Om du fick chansen, skulle du delta i liknande processer igen? 

Bakgrund: ålder, användarvana, användning av telefon/applikationer och till vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Bilaga 3 

Utdrag från transkribering 

 


