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1. Introduktion
Den här studien har genomförts med fokus på användarupplevelse i relation till nyttjande
av AI vid digitalisering, en relation där det idag enligt våra undersökningar, finns luckor
i forskningen. Bland annat Liao et al. (2015) påtalar i sin studie om beslutsstöd inom
vården, att man behöver designa digitalisering med AI utifrån användarupplevelsen (User
Experience).
Att designa med fokus på användarupplevelser istället för på produkt och funktion skapar
digitala artefakter som väcker känslor hos användarna. Det finns en stark koppling mellan
upplevelser och känslor (Hassenzahl 2010). Den aspekten låg till grund för den här
studien där vi valde att undersöka användarupplevelser kopplat till digitalisering med AI
(Artificiell Intelligens).
Informatikområdets kärna ligger i relationen och samspelet mellan människor och digital
teknik. Enligt Dahlbom (1996) handlar informatikämnet om så mycket mer än bara
användning av teknik eller att anpassa tekniken till människor. Det är större än så, det
handlar om relationen mellan människa och teknik och hur tekniken påverkar de större
sammanhangen.
Vår studie har genomförts inom fältet informatik, med ett resultat som visar på faktorer
för interaktion för användarupplevelser vid digitalisering med AI. Faktorerna vi
identifierat har utgjort en grund för ett designförslag på en digitalisering där AI används
för rutinuppgifter, bedömningar och för att stödja dokumentation.
Goldkuhl (1996, 7) skriver i sin rapport om kopplingen till design inom informatikfältet:
”En väsentlig del av IS-förändring innebär ett avsiktligt formande av dessa
system och dess påverkan på omkringvarande aktiviteter. Ett sådant avsiktligt
formande kan man kalla design.” (IS=Informationssystem)
Våra empiriska undersökningar har vi genomfört inom vården. Fallet vi studerat är en
BUP-mottagning (BUP = barn- och ungdomspsykiatri) och deras ”en väg in” (EVI) som
är första kontakten för föräldrar som ringer in. Orsaken till att vi valt just detta fall var
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dels att de har ett behov av att digitalisera en del av sitt arbetsflöde. Orsaken var även att
vården är intressant med avseende på användarupplevelser vid digitalisering med AI
eftersom verksamheten dagligen hanterar människor och för att det finns krav inte bara
på att få kontakt utan även att de som söker hjälp kommer till rätt instans och får
individanpassad hjälp.
Inom vården generellt pågår det ett antal projekt där man undersöker hur man kan
använda till exempel AI för planering eller beslutsstöd inom vården, bland annat genom
Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet). Det finns även ett stort antal rapporter där
man undersöker digitalisering inom vården och även kopplingen till IT, vilka krav som
ställs och vilka möjligheter det skapar, bland annat Bortom IT - om hälsa i en digital tid,
som är en tvärvetenskaplig rapport från Institutet för Framtidsstudier (Ekholm et al.
2017). Det vi saknade när det kommer till digitalisering med AI är upplevelseperspektivet
som Liao et al. (2015) nämner men även synen på patienter och sjukvårdspersonal som
användare av digital teknik samt vilka faktorer för interaktion som krävs för att skapa en
önskad användarupplevelse.
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2. Problemformulering
Ett problem som vi hade identifierat var att verksamheter i samband med digitalisering
med AI inte beaktat eller fokuserat på användarupplevelser (Berry et al. 2017). Våra
undersökningar av tidigare forskning pekade på kunskapsluckor om just kopplingen
mellan användarupplevelse, digitalisering och AI. Som grund för våra undersökningar av
problemområdet ligger bland annat studier om användarupplevelser vid design av digitala
artefakter av Hassenzahl (2010).
AI har med hjälp av algoritmers förmåga att gå igenom och jämföra eller sortera stora
mängder data samt även ge förslag på åtgärder eller skapa bedömningsunderlag, det finns
enligt Liao et al. (2015) en inbyggd ”smarthet” som gör att AI lär sig saker efter hand
genom att känna igenom återkommande mönster.
Liao et al. (2015) pekar även i sin studie på att det finns behov av kompetens inom User
Experience (användarupplevelse) för att AI-funktionen ska fungera ännu bättre för den
kontext där AI ska användas.
AI kan med andra ord fungera som ett stöd för bland annat sjuksköterskor i deras dagliga
arbete, men det ställer även krav på designutveckling av gränssnitt och
användarupplevelse för att funktionerna faktiskt ska fungera som det stöd det är avsett
för. I en annan tidigare studie undersöktes designprinciper för utveckling av ett gränssnitt
för beslutsstödsystem (Horsky et al. 2012). Den studien pekar på vikten av att designa
nära användarna för utveckling av digitala artefakter inom vården där det ofta handlar om
känsliga verksamheter med höga krav på rätt beslut och säker hantering av
personuppgifter och så vidare.
Tidigare forskning inom informatik har undersökt och behandlat relationen mellan
människa och teknik (Dahlbom 1996). Han menar att när tekniken blir en stor del av
människors vardag så behöver de som skapar tekniken vara experter på användning av
teknik.
Eftersom området för den här uppsatsen är informatik och digital design valde vi att
fokusera våra empiriska undersökningar på känslor, förväntad upplevelse, kontra den
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faktiska upplevelsen. Syftet var att kunna föreslå en designlösning för en framtida
användarupplevelse, i relation till AI. Avsikten var att undersöka förväntad
användarupplevelse och behov med utgångspunkt i de interaktioner, de intressenter och
den teknik som fanns tillgänglig när undersökningarna genomfördes.
För att mer konkret kunna identifiera de faktorer för interaktion som påverkar
användarupplevelsen vid digitalisering med AI, har vi i arbetet med denna uppsats valt
att genomföra våra undersökningar hos en specifik BUP-mottagning som upplevde
problem med tillgängligheten för att besvara samtal från föräldrar som ringer in första
gången. De upplevde ett behov av att effektivisera mottagningen av samtal till ”en väg
in” (EVI) och hade en idé om att en del av samtalet skulle automatiseras med hjälp av AI,
tonvalsfunktion eller liknande. Denna del av samtalet består av en strukturerad intervju
med 71 frågor (BCFPI – The Brief Child and Family Phone Interview). När vi
genomförde våra undersökningar kunde föräldrar besvara intervjun via telefon med
sjuksköterska eller ett formulär via webblänk.
Problemet vi såg var att man hos BUP inte beaktade användarupplevelsen hos föräldrarna
eller sjuksköterskorna med avseende på interaktion med kommande digitala artefakt (AIfunktion). Vid observation hos BUP-mottagningen under en dag identifierades även att
systemen som utgör stöd för sjuksköterskan i samband med samtalen hade en undermålig
användbarhet enligt ISO-definitionen (ISO9241-11, 1998). Detta skapade en del
frustration för sjuksköterskan samt väntan för föräldern som ringer in till EVI hos BUP.
Många arbetsuppgifter var manuella kombinerat med uppgifter som skulle matas in i olika
system. Frustration är en negativ känsla och bidrar inte till en positiv upplevelse som
Norman (2013) nämner.
I samband med att BUP nämnde AI som en lösning på tillgängligheten identifierade vi
att man borde definiera föräldrar och sjuksköterskor som användare av digital teknik. Vi
såg en problematik med att man fokuserade på en specifik teknisk lösning och inte på hur
designsituationen såg ut, vilket Löwgren & Stolterman (2004) menar är en viktig
förutsättning för design av digitala artefakter. Inte heller fokuserade BUP i det läget på
användarupplevelser framför produkt, som Hassenzahl (2010) menar är en viktig
förutsättning för att forma upplevelser.
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Syfte
Syftet med den här studien var primärt att undersöka faktorer för interaktion som är viktiga för
användarupplevelsen vid digitalisering med AI.

Tidigare forskning (Berry et al. 2017) pekar på att man tidigare menade att eftersom AI är ”useradaptive” så skulle det inte behöva utvecklas med avseende på användbarhet, att man helt enkelt
inte beaktade den aspekten. Dock visade utvärderingen senare (Berry et al. 2017) att det var av
stor vikt att involvera användare och tillämpa designmetoder vid utveckling av AI-system. Det
finns samtidigt ett antal aspekter som påverkar användarupplevelsen, bland annat behov och
motiv till att använda en digital artefakt enligt Hassenzahl (2010).
Vi ville därför undersöka en designsituation med behov av ett smidigare arbetsflöde genom
digitalisering med AI men där människor och deras känslor samt upplevelser är i fokus.

Syftet med vår studie var främst att definiera faktorer för interaktion som påverkar
användarupplevelser vid digitalisering med AI som stöd för olika rutinuppgifter, bedömningar
och dokumentation.

Vi har genomfört våra empiriska undersökningar hos en BUP-mottagning som upplevde behov
av digitalisering för att öka tillgängligheten för föräldrar som ringer. I den framtiden tänkte vi
oss ett bättre och mer digitaliserat flöde, från att en förälder ringer till BUP första gången via
”en väg in” (EVI) tills hen har fått beslut om eventuell remiss för sitt barn, samt tid bokad för
besök. Utgångspunkten i vår studie har legat på att föräldrar och sjuksköterskor är användare
när delar av en verksamhet digitaliseras med stöd av AI.

Specifika frågeställningar eller hypotes
Den frågeställning vi valt att undersöka i den här studien är:
•

Vilka faktorer för interaktion påverkar användarupplevelsen vid digitalisering med AI?

Avgränsningar
Vi vill understryka att vi gjort följande avgränsningar för vår studie:
•

Eftersom vi i den här studien fokuserade på användarupplevelser i relation till
digitalisering med AI inom området informatik och digital design har ingen teknisk
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lösning utvecklats. Studien resulterade i ett designförslag som bygger på en specifik
situation hos EVI på BUP. Lösningen syftar till att skapa en positiv användarupplevelse
genom tidsbesparing och god användbarhet i de system som används parallellt med att
samtal genomförs.
•

Med AI avser vi i den här studien, AI för beslutsstöd/bedömning, samt automatisering
av rutinuppgifter som dokumentation, tidsbokningar.

•

Vi har valt att undersöka ett specifikt fall i denna studie, EVI på en specifik BUPmottagning. Detta utgör en avgränsning i den här studien, de faktorer vi har identifierat
för att skapa önskad användarupplevelse vid digitalisering med AI relaterar till det
undersökta fallet.

•

Inom verksamheter som BUP finns ett högt krav på sekretess, vilket vi har förbundit oss
till genom att skriva på ett sekretessavtal. Detta innebär att vi inte kan nämna någon vid
namn eller avslöja vilken BUP-mottagning vi har arbetat med i våra undersökningar.

Huvudbegrepp
Nedan förklaras begrepp som ofta återkommer i denna uppsats.
AI - Artificiell Intelligens, digitala artefakter som programmeras till mänskliga beteenden (Liao
et al. 2015), tekniken kan användas bland annat för digitalisering av rutinuppgifter,
bedömningar och för att stödja dokumentation.
Användare - den eller de personer som använder de digitala artefakterna (Löwgren &
Stolterman 2004)
Användbarhet - ISO-definition: "Den grad i vilken specifika användare kan använda en
produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren
tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.” (ISO9241-11, 1998).
Användarupplevelse (UX, User Experience) - Interaktionen med digitala produkter skapar
en upplevelse genom sin förmåga att forma vad vi känner, tänker och gör (Hassenzahl 2010)
BCFPI (The Brief Child and Family Phone Interview) - strukturerad intervju med syfte att
göra en preliminär diagnosbedömning för de som söker vård hos BUP
Designsituation - den nuvarande situationen samt det sammanhang som gör att det finns behov
av att designa nya lösningar (Löwgren & Stolterman 2004)
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Digitalisering - när man med stöd av digital teknik skapar nya sätt att göra saker som också
bidrar till en social förändringsprocess (Gulliksen 2017)
Digital artefakt - resultatet av digital design, den produkt som skapats med hjälp av
informationsteknik (Löwgren & Stolterman 2004)
EVI - en väg in, dit föräldrar ringer för en första kontakt med BUP
HCI (Human Computer Interaction) - ett forskningsfält där man studerar hur människan
interagerar med digitala artefakter (Interactiondesign.org. u.å.)
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3. Litteraturgenomgång
Vi inleder litteraturgenomgången med en genomgång av litteratur som utgör en grund för
begreppen användarupplevelse och digitalisering, AI. Vidare går vi igenom tidigare
forskning inom informatik som utgör grund för användning av digitala system,
digitalisering samt relationen mellan användare och digital teknik.
I litteraturgenomgången har vi gjort en systematisk sökning (Rienecker & Jørgensen
2012) med nyckelorden User Experience, AI, Digitalisering och Artificiell Intelligens
med en tidsmässig avgränsning på högst tre år gamla artiklar. Utifrån några artiklar som
var relevanta för den här studien gick vi vidare genom kedjesökning och fann då även
äldre forskning av intresse. Som grund för den här studien ligger även forskning av
Hassenzahl (2010) och Löwgren & Stolterman (2004), Gulliksen et al (2017), Dahlbom
(1996) samt Goldkuhl (1996) vilket är litteratur som tidigare förekommit under våra
studier inom digital design, vi valde dessa baserat på relevans för denna studie.

Användarupplevelse
För att ge en förståelse för begreppet användarupplevelse vill vi belysa aktuella forskares
definition av begreppet, detta utgör grunden för hur vi sedan tillämpar begreppet i våra
studier.
Löwgren och Stolterman (2004) beskriver att det är viktigt att beakta den rådande
situationen, som är orsak till att man önskar förändra med hjälp av digital teknik. Utifrån
designsituationen kan man sedan studera och skapa tänkbara framtider. Idag går
utvecklingen inom digital teknik oerhört fort, det finns stora möjligheter och
valmöjligheterna är i det närmaste oändliga. I arbetet med den här uppsatsen har vi därför
lagt grunden för våra slutsatser och rekommendationer i att undersöka nuläget, d v s
designsituationen.
Löwgren och Stolterman (2004) talar om brukskvaliteter som ett sätt att identifiera viktiga
egenskaper hos en digital artefakt. Bland annat handlar det om kvaliteter som motiverar
användaren att använda den digitala artefakten, medan en annan brukskvalitet omfattar
användarens omedelbara upplevelse av interaktionen med en digital artefakt. Samtidigt
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ska det även finnas ett meningsskapande för användaren samt vissa strukturella kvaliteter
hos den digitala artefakten självt.
För att kunna designa användarupplevelser finns det med andra ord ett antal aspekter att
beakta, dels i kontexten, men även hos användarna samt hos den digitala artefakten i sig.
För att ge ytterligare bakgrund och förståelse för vikten av användarupplevelse vid design
av digitala artefakter och interaktioner generellt har vi valt att belysa den forskning som
gjorts av Hassenzahl (2010).
Hassenzahl (2010) menar att upplevelser uppstår utifrån en blandning av känslor,
motivation, agerande och kognition i samverkan med den externa världen, d v s platser,
personer, tid, saker med mera. En digital artefakt eller annan produkt i sig skapar med
andra ord inte en upplevelse på egen hand, men den kan bidra till upplevelsen i
kombination med känslor, situation, behov och så vidare. Samtidigt skiljer sig inte en
användarupplevelse sig från en ”vanlig” upplevelse utöver att det finns en digital artefakt
som förmedlare av upplevelsen.
Vid design av digitala artefakter menar Hassenzahl (2010) att det är ”upplevelse före
produkt”. Alla egenskaper och funktioner hos produkten ska stödja den upplevelse man
önskar designa. Det Hassenzahls (2010) forskning visar har stor betydelse för de studier
som vi har genomfört i arbetet med den här uppsatsen. Hassenzahl (2010) beskriver
upplevelse som en viktig kvalitet, som kan designas, även om man aldrig kan garantera
en specifik användarupplevelse, det är dock viktigt att fokus ligger på människor före
teknik. Användarupplevelsen styrs av behov som tillfredsställs av specifika upplevelser
som är unika för olika situationer, tillfällen, objekt och behov. Det handlar mycket om att
identifiera de behov som användarna har, att designa något för ett behov som redan är
uppfyllt är meningslöst.
Dagens teknikutveckling går fort och AI implementeras i allt större omfattning. AI är en
digital artefakt och fokus i designprocessen bör ligga på användarna, deras unika behov
och situation för att skapa en användarupplevelse som är tillfredsställande.
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Som en riktlinje för analys och utveckling av användares upplevelse ser vi att det finns
ett stort värde i Hassenzahls (2010) resonemang om ”motor goals” (how), ”do-goals”
(what) och ”be-goals” (why). Detta nämner även Norman (2013). Hassenzahl (2010)
resonerar kring att man ska försöka fokusera på att designa för ”why” samtidigt som
”how” och ”what” inkluderas. Syftet är att skapa specifika användarupplevelser.
Norman (2013) menar att den upplevelse man får vid interaktion med en produkt avgör
om man tycker om produkten eller inte. Upplevelser beskrivs som starkt kopplade till
känslor, som orsakas av exempelvis användning av en digital artefakt. Vidare belyser
Norman (2013) att det är begränsande att endast fokusera på uppgifter som ska göras.
Han exemplifierar med Apples IPod som stödjer alla aktiviteter som innefattas i att lyssna
på musik samtidigt som Ipod har en tilltalande visuell samt funktionsmässig design.

Artificiell intelligens för assistans och bedömning
Weber et al. (2009) har genomfört en studie där man genom en iterativ designprocess
utvecklade ett AI-baserat tidsplaneringsverktyg (PTIME) som är en del i ett större
concept: ”Cognitive Assistant that Learns and Organizes”, eller CALO (Berry et al.
2017). Weber et al. (2009) argumenterar för att AI-system behöver designas iterativt och
med utgångspunkt i användarnas behov för att systemet ska fungera med avseende på
användbarhet. Studien pekar på att det ofta läggs fokus främst på utvecklingen av
algoritmer snarare än användbarhet men att både funktionalitet och användbarhet är
viktigt för att systemet ska fylla sitt syfte. CALO, som nämns i studien av Berry et al.
(2017) är ett system som är ”user-adaptive”, vilket innebär att det anpassar sig till
användaren. Vid utvärdering av CALO och även PTIME diskuteras värdet av att utveckla
även denna typ av system i nära samverkan med slutanvändarna. Trots att systemet
anpassar sig och lär sig argumenterades det för att ett system som ska anpassa sig till
användaren och utvecklas till en personlig assistent behöver designas med avseende på
användbarhet och nytta. Detta främst för att användare sedan snabbt ska kunna komma
igång med att använda systemet.
Det har även gjorts studier (Liao et al. 2015) där AI används som stöd för beslutsfattande
och bedömningar inom vården, man har där sett att det finns en stor överensstämmelse
mellan diagnoser som ställs av AI och av sjuksköterskor (87 %). I studien påpekar man
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även att det som identifierats som huvudsaklig orsak till differensen är att
sjuksköterskorna och IT-personalen inte har samma bakgrund och kunskaper. Rapporten
föreslår att man tar hjälp av User Experience-kompetens för att utveckla AI-funktionen i
samarbete med sjuksköterskor och IT.
Som grund för den här uppsatsen ligger även en tidigare studie av Horsky et al. (2012)
om designprinciper för gränssnitt vid utveckling av beslutsstödsystem inom vården.
Enligt Horsky et al. (2012) är det av yttersta vikt att tillämpa olika etnografiska metoder
i undersökning av så känsliga verksamheter som vården. Det finns bland annat behov av
att undersöka orsaker till felaktigheter vid beslut vid design av beslutsstödsystem.
Beslutsstödsystem kan vara väldigt användbara och kraftfulla men med brister i
användbarhet och design kan de bli näst intill oanvändbara. Vidare menar Horsky et al.
(2012) att vården är ett verksamhetsområde som är svårt att digitalisera rakt av, det krävs
etnografiska metoder och tillämpning som exempelvis användarcentererad design. För
vår studie ser vi att det finns ett värde i de arbetssätt och metoder Horsky et al. (2012)
identifierat, som en grund för att undersöka faktorer för interaktion som påverkar
användarupplevelsen vid digitalisering med AI.

Informatik
Gulliksen (2017) argumenterar i sin rapport för en användarcentrerad process i den
enorma våg av digitalisering som just nu sker, inom vården men även i samhället i stort.
Användning av digital teknik når även nya länder och kulturer. Kontexterna är många och
olika. Eftersom digitala artefakter utvecklas för så många olika syften behöver de därför
också vara anpassade för slutanvändarna och det som de behöver. Han menar även att
forskning men även tillämpning av kunskaper inom Human Computer Interaction (HCI)
som exempelvis användbarhet har en stor vikt vid digitaliseringen. Samtidigt finns det
inte en standardlösning som fungerar för alla kontexter. Gulliksen (2017, 6) skriver om
vikten av att beakta det mänskliga men även de kontexter där digitalisering sker:
”There is a need for a responsible design process that involves an
understanding of local cultures and traditions for healthy international
systems development and digitalization.”
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Design inom informatiken
Följande litteratur från lite äldre källor utgör också en grund för vår studie. Främst genom
att dessa pekar på kopplingen till design inom fältet informatik.
Dahlbom (1996) skriver om att informatikområdet behandlar mer än själva användandet
av digital teknik utan att det handlar om en relation mellan användare och teknik.
Dahlbom (1996) nämner även att det historiskt varit större fokus på själva tekniken än på
användandet av den digitala tekniken. Vidare pekar han på design som en viktig del av
informatiken. Genom design kan den digitala tekniken utvecklas i relation till
användarna. Design ges en sådan vikt eftersom utvecklingen går mot att digital teknik
och människor blir mer och mer sammanfogade. Informatiken är en disciplin med
människans perspektiv främst:
”Our discipline has always defended a people perspective.” Dahlbom (1996,
37)
Enligt Goldkuhl (1996) handlar området informatik om utveckling och förändring digitala
system. Design kan ses som ett sätt att åstadkomma förändring. En viktig aspekt på design
som Goldkuhl (1996) nämner är att design är ett sätt att avsiktligt forma och förändra ITsystem.

Kunskapslucka
Vid litteraturgenomgången identifierade vi att det inom informatik och designforskningen
fanns luckor avseende faktorer på användarupplevelsen vid digitalisering genom AI. Den
tidigare forskning som vi funnit, har vad vi sett inte berört kopplingen mellan
användarupplevelse, digitalisering och AI. Det vi hittat som berörde den kopplingen var
forskning där man påtalade att användarupplevelsen borde beaktas vid digitalisering med
AI.
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4. Metod
För

att

empiriskt

undersöka

vilka

faktorer

för

interaktion

som

påverkar

användarupplevelser vid digitalisering med AI valde vi ett specifikt fall: EVI (en väg in)
på en BUP-mottagning. Vi valde att undersöka detta fall därför att vi kunde relatera till
den kunskapslucka vi identifierat.
Det huvudsakliga syftet till att digitalisera med AI för BUP själva, var att öka
tillgängligheten. Just BUP:s verksamhet är känslig och beroende av att beslut och
bedömningar blir rätt. I och med att denna specifika BUP-mottagning planerade att
genomföra en digitalisering med AI ansåg vi att detta kunde vara ett intressant fall att
undersöka i relation till användarupplevelse.
Vi ville undersöka hur första kontakten med BUP via EVI upplevs idag och utifrån det
identifiera vilka delar i flödet från samtal till eventuell remiss som kan genomföras med
AI med fokus på användarupplevelse.
Vi inledde därför våra empiriska undersökningar med att undersöka designsituationen
(Löwgren & Stolterman 2004).

Genomförande av undersökning
Vi valde en kvalitativ ansats för vår undersökning, för att kunna identifiera upplevelser
hos föräldrar som ringer men även hos personal på EVI hos BUP. Upplevelser kan inte
mätas eller fås genom kvantitativa data enligt Hassenzahl (2010). För att kunna undersöka
upplevelser och identifiera framtida användarupplevelser såg vi att det fanns ett behov av
att finnas nära användarna (d v s föräldrar och sjuksköterskor), vilket även Tjora (2012)
nämner när han skriver om kvalitativ forskning, det vill säga att man är nära
informanterna. De kvalitativa metoder som användes för datainsamling var observation
av sjuksköterskor samt fokuserad intervju med föräldrar, som genomfördes över telefon
men även via epost, vilket Tjora (2012) beskriver som exempel på sätt att genomföra
intervju.
Den problematik vi hade identifierat hos BUP var att man vid införande av digitala
artefakter i form av AI inte beaktade upplevelseaspekten. Problematiken som upplevs av
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BUP själva var att sjuksköterskornas tillgänglighet inte räcker till för de behov som finns
hos föräldrarna. Alla samtal besvaras inte, flera av de som ringer upplever att de får vänta
väldigt länge innan samtalet besvaras. Därför ville vi dels undersöka interaktionen mellan
förälder och sjuksköterska, men även upplevelsen av samtalen samt den interaktion som
skedde mellan sjuksköterska och olika digitala verktyg/system, för att sedan kunna föreslå
en designlösning för digitalisering med AI med avseende på användarupplevelsen.
Metoderna för undersökningen valdes med syfte att kunna identifiera upplevelser, känslor
och behov som ska utgöra grunden för design av användarupplevelser och digitalisering
med AI. Den upplevda problematiken hos EVI på BUP som vi presenterades för var att
samtalen tog för lång tid och att man ville spara in tid på att automatisera den
strukturerade intervjun (BCFPI) som är en del av samtalen. De metoder vi valde var öppen
observation och fokuserad intervju (Tjora 2012).
För att kunna identifiera faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelsen vid
digitalisering med AI genomförde vi först en förstudie för att kartlägga nuläget. Vid
förstudien genomförde vi observation på EVI (där sjuksköterskor tar emot samtal från
föräldrar).
Förstudien pekade på flera arbetsuppgifter i verksamheten som skulle kunna genomföras
effektivare med stöd av digital teknik, arbetsuppgifter som vid vår undersökning tog
mycket tid i anspråk för sjuksköterskorna. Relationen och samtalet mellan förälder och
sjuksköterska identifierades som något mycket relevant för att skapa positiva upplevelser
för föräldern.
För att kunna undersöka känslor och upplevelser hos föräldrarna genomförde vi sedan
intervjuer. Syftet var att identifiera de faktorer för interaktion som påverkar
användarupplevelsen vid digitalisering med AI. Vi fokuserade även på att ringa in vilka
delar av flödet från första kontakt till remiss som kan digitaliseras med AI för att skapa
mer tid att besvara de föräldrar som ringer in men även för att underlätta arbetsflödet för
personalen på EVI.
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En aspekt som styrde formuleringen av våra frågor kring BCFPI var att det även fanns
möjlighet för föräldrar att genomföra den strukturerade intervjun genom att fylla i ett
formulär som man fick via en webblänk. Detta var en möjlighet som flera av de föräldrar
vi intervjuade hade valt eller fått tilldelad sig.

Observation, upplägg och genomförande
Vi valde öppen, ostrukturerad observation (Patel & Davidson 2011) som metod för att
undersöka och definiera flödet i inkommande samtal som det ser ut idag samt
sjuksköterskornas dagliga arbete kopplat till samtalen. Syftet var att undersöka om det
fanns fler orsaker till tillgänglighetsproblematiken i dagens arbetssituation, samt att
undersöka interaktioner och användarupplevelser kopplade till befintliga digitala
artefakter.
Vi skapade en undersökningsplan (Patel & Davidson 2011). Tidsmässigt planerade vi att
genomföra observationen under en arbetsdag med eventuellt kompletterande Skypemöte
eller vidare mailkonversation. Vi tog hänsyn till och planerade tiden för observation med
hänsyn till planering av våra intervjuer samt bearbetning/analys och rapportering av
undersökningarna.
Vi bokade via enhetschefen på EVI hos BUP in dag för vår observation. Medverkande i
observationen var enhetschefen samt två sjuksköterskor på EVI samt en av oss.
Sjuksköterskorna var utvalda av BUP och förberedda på vår ankomst och observation. Vi
fick tillstånd till observation och skrev på sekretessavtal. Inledningsvis gav
sjuksköterskorna tillåtelse av ljudinspelning under observationen. Fördelarna med detta
var att vi båda kunde ta del av materialet i efterhand.
Innan observationen definierade vi ett antal frågeställningar som vi såg som centrala för
att skapa en nulägesbild.
Problemet vi hade vid inledningen av den här studien var att vi saknade kunskap om de
samtal vi skulle undersöka och vi ville därför ta reda på hur ett sådant samtal förlöpte. Vi
hade även ett specifikt uppdrag från BUP, att undersöka föräldrarnas tankar om att
digitalisera BCFPI helt och vi ville undersöka om det fanns någon upplevelseaspekt på
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en sådan lösning. Syftet med att observera sjuksköterskornas arbetsdag var med andra ord
dels att få en större inblick i hur verksamheten fungerade, att lära känna sjuksköterskorna
och konkretisera hur samtalen med föräldrarna går till. Vi spelade in hela observationen
med ljudupptagning på mobiltelefon, detta för att få med så mycket som möjligt och för
att kunna gå tillbaka vid bearbetningen av materialet, men även för att vi bägge skulle
kunna ta del av materialet efteråt. Väl på plats genomfördes en noggrant planerad
ostrukturerad observation (Patel & Davidson 2011). Med tillåtelse från sjuksköterskorna
och övrig personal genomfördes ljudupptagning, nyckelord skrevs ner under tiden samt
anteckningar för att registrera observationerna som gjordes under besöket. Observationen
tog som planerat en arbetsdag att genomföra. Ljudet från föräldern som ringde togs inte
upp då telefonsamtalet gjordes med headset. Endast rummets ljud togs upp och svaren
från föräldern antecknades i dator under samtalet. Föräldern var medveten om att det
fanns en medlyssnare och gav sitt tillstånd till detta i början av telefonintervjun.
Ljudupptagning användes för att få med så mycket som möjligt av det som sades under
dagen. Som observatörer förhöll vi oss som kända, icke deltagande observatörer (Tjora
2012).
Materialet från observationen utgjorde sedan ett underlag för en User Journey Map
(Martin & Hanington 2012) (Bilaga 2) som beskriver ingående aktörer, aktiviteter,
dokument, teknik, upplevelser. Genomgång av resultatet från observationen återfinns i
kapitel 5 i den här uppsatsen.

Intervju, upplägg och genomförande
Intervjufrågorna finns med sist i den här uppsatsen som Bilaga 1.
Frågorna i intervjun baserades på vår frågeställning (Vilka faktorer för interaktion
påverkar användarupplevelsen vid digitalisering med AI?), med främsta syfte att
undersöka känslor och upplevelser samt behov hos föräldrar. Vi beaktade även den empiri
som vi erhöll vid observationen när vi skrev intervjufrågorna.
Vi genomförde fokuserade intervjuer över telefon (Tjora 2012) med respondenterna
(föräldrar som ringt in till BUP första gången via EVI). En förutsättning vid urvalet för
intervju var att de som skulle intervjuas hade svarat på frågorna i den strukturerade
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intervjun via BUP som kallas BCFPI (The Brief Child and Family Phone Interview), samt
att de haft ett samtal med en sjuksköterska. Samtliga respondenter var föräldrar som ringt
till EVI hos BUP.
Ett underlag med namn och mobiltelefonnummer till respondenterna erhölls av de
sjuksköterskor som varit i kontakt med inringande föräldrar. Frågorna i intervjun var
uppdelade dels efter om respondenten hade svarat via webblänk eller via telefon med
sjuksköterska som ställde frågorna. Inledande frågorna fokuserade på upplevelsen av
BCFPI, övriga frågor på helhetsupplevelsen, även det samtal med allmänna frågor som
respondenten haft med sjuksköterskan strax innan de svarat på BCFPI. Eftersom BUP
själva hade en idé om att digitalisera BCFPI ville de att vi ställde några frågor kring hur
respondenterna skulle komma att uppleva detta. Den frågeställningen handlade om en
framtida funktion och hur den skulle utformas, se fråga 6, 7, 8, 9 (i Bilaga 1) som berör
hur respondenterna skulle kunna uppleva en tonvalsfunktion. Vi valde att ta med denna
frågeställning eftersom svaren eventuellt kunde ha relevans för faktorer för interaktion
som påverkar användarupplevelsen vid digitalisering med AI.
Ambitionen var att intervjua alla respondenter via telefon men några respondenter fick
frågorna via mail. Anledningen till detta var att det var svårt att få en passande tid för
intervju, och därför erbjöds detta alternativ för att få så många svar som möjligt och för
att erbjuda respondenterna en flexibilitet. Det kan upplevas känsligt att svara på frågor
om samtal med BUP, flera respondenter ville inte göra en sådan intervju på till exempel
arbetsplatsen.
Intervjuerna genomfördes via telefon i den ordning vi fick tillgång till respondenter och
under tiden intervjun pågick antecknades svaren i digitala dokument för att senare kunna
analyseras. Anledningen till att genomföra intervjuerna via telefon var att respondenterna
befann sig utspridda i ett helt län. Anledningen till att vi valde skriftlig dokumentation
var att vi befann oss på olika geografiska platser och att vi bägge då kunde ta del av det
insamlade materialet.
Dokumenten med svaren belades med lösenord så att inga obehöriga kunde ta del av dem.
Vi inledde intervjuerna med att berätta om syftet med forskningen ”Informationskravet”.
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Vidare upplyste vi om att respondenterna själva hade rätt att bestämma över sitt
deltagande och att de närsomhelst hade rätt att avbryta sitt deltagande, utan att förklara
varför, allt enligt ”Samtyckeskravet”. Vi upplyste också om att uppgifterna hanteras
konfidentiellt och avpersonifieras enligt ”Konfidentialitetskravet”. Respondenterna fick
även information om att de uppgifter som de lämnat endast används för
forskningsändamål enligt ”Nyttjandekravet” (Patel och Davidsson 2011). Vi upplyste
också om hur vi dokumenterade svaren. Frågorna som vi skickade via mail anpassades
för detta sätt och de fick skriftligen samma information som de som vi ringde upp. För att
underlätta för respondenterna och för att få dem att känna sig så bekväma som möjligt
försökte vi hitta en passande plats för respondenterna där de hade möjlighet att svara på
frågorna. Detta för att intervjun skulle kunna genomföras i lugn och ro och för att svaren
inte skulle stressas fram. Några befann sig i hemmet och andra valde att genomföra
intervjuerna under rast på arbetsplatsen. Ytterligare några respondenter svarade via epost. Om detta har haft någon påverkan på resultatet är svårt att svara på.
Eftersom vi inte själva har gjort det praktiska urvalet, d v s frågat föräldrar som ringt till
BUP om de ville delta i denna studie, så försågs vi med kontaktuppgifter till 22
respondenter. Av dessa har intervjuer kunnat genomföras med 12 respondenter. Vår
tolkning är att det externa bortfallet (Patel & Davidsson 2011) främst beror på tidsbrist
hos tänkta respondenter. Vi erhöll kontakt med 21 respondenter där 9 inte har svarat på
intervjun. Eftersom frågor kopplade till BUP kan upplevas känsliga tolkade vi det som
att många upplevde att de inte kan svara i exempelvis offentliga miljöer, på arbetsplatsen
och så vidare. Bedömningen vi gjorde var att 12 respondenter ändå utgjorde ett tillräckligt
underlag för analys. Vi gjorde löpande analyser under arbetets gång (Patel & Davidson
2011) i dagboksform. Den analys vi gjorde av observationen, dels i form av en User
Journey Map (Martin & Hanington 2012), utgjorde en grund för frågorna i intervjuerna.
Frågorna grundar sig alltså dels på observationen men med fokus på vår frågeställning
(Vilka faktorer för interaktion påverkar användarupplevelsen vid digitalisering med AI?).
Genomgång av resultatet från intervjuerna återfinns i kapitel 5 i den här uppsatsen.

Metod för bearbetning av material samt analys
Vid genomgång av materialet (Patel & Davidson 2011) gick vi tillväga så att vi först läste
igenom allt material vi samlat in, vid observation och intervjuer. Den första
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genomläsningen visade på några mönster som kunde relateras till frågeställningen som vi
undersökte. Vid en andra genomläsning kategoriserade vi materialet. Redovisning av
resultatet från observation och intervjuer relaterar till vår frågeställning. Kategoriseringen
gjordes i relation till faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelsen vid
digitalisering med AI. En genomgående röd tråd var känslor och upplevelser samt behov
av trygghet, men även olika tidstjuvar i form av inkonsekventa system och interaktioner.
I resultaten identifierade vi ett antal upplevelser för respondenterna men även för
personalen på EVI hos BUP.
Rent konkret identifierade vi ett antal interaktioner med olika system som inkonsekventa
eller instabila. Vid en digitalisering i framtiden är vår reflektion att det är av största vikt
att inkludera både föräldrar och personal som användare i en användarcentrerad
designprocess som bland annat nämns av Gulliksen et al. (2003). Men i verksamheter där
mänskliga kontakter och behov av trygghet och stöd är i fokus behöver ”be-goals”, som
Hassenzahl (2010) skriver om, ha en central roll för att inte bara fokusera designen på
funktioner och arbetsflöden. Våra studier visar på att etnografiska metoderna som Horsky
et al. (2012) nämner, som till exempel observation är av mycket stort värde vid
digitalisering i en känslig verksamhet som vården. Dels på grund av de behov som fanns
hos respondenterna av att känna sig trygga, men även på grund av ett upplevt behov av
samtal med sjukvårdspersonal. Vi upplevde att det var relevant att undersöka
designsituationen (Löwgren & Stolterman 2004) och belysa flera tänkbara faktorer för
interaktion som påverkar användarupplevelse vid digitalisering med AI men även mer
konkret problematik som upplevde begränsning av tillgänglighet.

Genomförande av Workshop
Efter genomförda intervjuer och observation samt bearbetning av material och
genomgång av resultaten skissade vi på ett designförslag för ett digitaliserat flöde från att
en förälder söker kontakt med EVI hos BUP till eventuell remiss. För att få återkoppling
på det digitala flödet skickade vi först ut vår skiss på arbetsflöde till EVI (Bilaga 3). Detta
för att de skulle ha en chans att gå igenom hela flödet för att sedan kunna återkoppla till
oss under en workshop. Vi genomförde workshopen via videolänk och inledde med att
förklara att vi nu genomfört dels observation hos dem men även ett större antal intervjuer
med föräldrar som nyligen kontaktat dem. Vidare förklarade vi att vi nu skissat på ett
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förslag till upplägg av flöde för att digitalisera delar av flödet där förälder tar kontakt tills
dess att de får remiss (eller inte). Vi klargjorde att skissen bygger på våra iakttagelser och
har ett fokus på att skapa positiva användarupplevelser både för sjuksköterskor och
föräldrar. Vi gick sedan tillsammans igenom flödet bit för bit för att förklara vår tanke
med vårt förslag och den analys vi gjort. Vi diskuterade delar av och helheten i flödet
med personalen på EVI, det som sades under Workshopen dokumenterades skriftligt.
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5. Resultat och analys
De empiriska undersökningarna pekar på flera viktiga upplevelseaspekter att beakta vid
design av digitalisering med AI. Vi har identifierat ett antal känslor, förväntningar och
upplevelser som kan utgöra en grund vid införande av AI inom en verksamhet som EVI
hos BUP.

Intervjuer
Intervjuerna genomfördes med totalt 12 respondenter. Dessa var samtliga föräldrar som
ringt till BUP (första kontakten, EVI) för att få hjälp med sina barn. För att skydda
respondenternas identitet nämns respondenterna nedan med nummer 1–12. Dessa
nummer hänvisas till vid citat eller andra omnämningar. Städers namn anges som ”Astad”, ”B-stad” o s v.

Observation
Målgruppen för observationen var personalen på EVI, en avdelningschef och två
sjuksköterskor. De två sjuksköterskorna som observerades nämns nedan som ssk1 och
ssk2.

Workshop
Workshopen som behandlade förslaget till digitaliserat flöde genomfördes som
videosamtal via Facebook, medverkande i workshopen var samma personal som vid
observationen, samt vi som genomförde studien.

Resultat
Interaktioner med befintliga system
I observationen av sjuksköterskornas arbete identifierade vi ett antal interaktioner som
skedde mellan sjuksköterskor och befintliga system. Dessa interaktioner påverkade i flera
fall även föräldern i och med att det uppstod väntetider. Undersökningen pekar på ett antal
interaktioner som var inkonsekventa, samt att det i många fall tog väldigt mycket tid att
hantera befintliga system.
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Interaktioner som var inkonsekventa och mixade mellan manuell hantering och olika
typer av system kunde ge upphov till väntetider för föräldern. Väntetiden orsakades bland
annat av att sjuksköterskan i något fall fick avsluta mitt i ett samtal för att hantera några
uppgifter som tog lång tid för att sedan ringa tillbaka.
Kösystemet
Ett antal svar i intervjuerna gav en bild av inkonsekvens i befintliga system, vilket vi
identifierade som ett genomgående mönster för samtliga system i dagens verksamhet.
Inkonsekvensen visade sig bland annat genom att det tog väldigt olika lång tid att få svar
men även genom att några respondenter uppger att de blivit uppringda, medan de flesta
inte blev det. Några samtal besvarades i stort sett direkt medan andra respondenter uppgav
att de inte visste om de satt i telefonkö eller inte. Respondent 1 svarade bland annat
angående hur hen uppfattade väntetiden (fråga 4):
”INTE ok med så långa väntetider.”
På samma fråga svarade respondent 6:
”Väldigt lång. Tror att jag satt i kö tre timmar och sen fick jag ett meddelande
att jag skulle bli uppringd.”
Respondent 12 svarade så här:
”Frustrerande, ledsamt, /.../ försökte ringa i flera dagar, hamnade i telefonkö,
gick väldigt långsamt, var tvungen att lägga på, kunde sen inte ens sättas i kö
och sen kunde jag lämna telefonkö. Ville lämna telefonnummer direkt. Kölapp,
då hade man vetat att det är på gång. Fick nummer, men kom ingen vart.
Borde få registreras, kanske boka en telefontid.”
Alla respondenter upplevde inte samma långa väntetid, några respondenters samtal hade
besvarats snabbt. Respondent 2 svarade så här angående väntetiden:
”Tillgängligheten var god så det var skönt. Tog två minuter.”
Och respondent 4 svarade:
”Den var mycket kort. En positiv upplevelse.”
Detta samtidigt som respondent 5 svarade:
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”Det var fullt och jag lämnade nummer och de ringde sen upp.”
Vid observationen identifierade vi att sjuksköterskorna ser telefonkön hela tiden på sin
skärm; i början av samtalet som vid ett tillfälle observerades, fanns det fyra som satt i kö
och sju som har knappat in att man ville bli uppringd.
Svara på BCFPI
För att svara på BCFPI fanns det vid våra undersökningar två alternativ för
respondenterna i vår undersökning. Antingen som ett formulär via en webblänk eller via
telefon med en sjuksköterska som ställde alla frågor och noterade svaren i ett digitalt
formulär. Några respondenter fick själva välja hur de skulle besvara BCFPI, andra fick
inget val. Respondent 5 besvarar fråga 2 så här:
”Hon sa att jag kunde välja att svara på nätet. Nej, det tyckte jag verkade
jobbigt.”
Samtidigt svarade respondent 9:
”Nej, fick endast möjlighet via telefon vilket var helt ok.
Även i upplägget för BCPFI identifierade vi bristande konsekvens genom att det inte var
möjligt för de som svarade på BCFPI via webblänk att ändra sina svar, vilket det var för
de som svarade i telefon med sjuksköterska. Denna problematik identifierade vi vid
observationen när ssk2 ställde de strukturerade frågorna. Då konstaterade vi att ssk2 fick
upprepa några av frågorna när föräldern tolkade dem felaktigt eller var osäker på vad som
menades. Vi identifierade att vissa frågor verkade få förklaras oftare.
Vidare identifierade vi vid observationen att det formulär för BCFPI som sjuksköterskan
fyller i inte är utformat visuellt på samma sätt som det formulär som respondenterna själva
fyllde i via webblänken.
Utöver inkonsekvens visade vår undersökning även på att hanteringen av BCFPI tog en
del tid för sjuksköterskorna, vid ett tillfälle under observationen förklarade ssk1 att hon
”ska logga in på den strukturerade intervjun”. Hen ber att få ringa tillbaka och får
förälderns uppgifter så hen kan ringa upp. Ssk1 sa såhär i telefonen till föräldern:

27

”Nu ska jag logga in på den strukturerade intervju, /../ Jag behöver logga in,
kan jag logga in och ringa upp igen?”
Interaktioner med flera system under ett samtal
Interaktionen med ett flertal olika system i ärendehanteringen medför väntetider både för
sjuksköterskan och föräldern, vilket vi identifierade primärt vid observationen. Detta är
exempel på olika interaktioner vi identifierade:
•

För att påbörja registreringen av ärendet var det först flera steg för sjuksköterskan
som behövde logga in och förbereda sig för samtalet.

•

De olika delarna av intervjun krävde olika system att arbeta i vilket i den senare
delen av samtalet innebar att sjuksköterskan loggade in i ett annat system för de
strukturerade frågorna. Här varierar det hur sjuksköterskan valde att göra,
antingen låta förälder vänta i telefonen medan inloggning och registrering sker
eller så valde sjuksköterskan att ringa upp en stund senare för att föräldern skulle
slippa sitta och vänta under tiden.

•

Om föräldern fick en remiss för sitt barn, var det tidsbokning som skulle göras.
Vi observerade att den processen började med att sjuksköterskan gick in i
bokningssystemet, vilket tar tid, hen förklarade för föräldern i telefonen att hen
letade tider. Sedan bläddrade hen manuellt i en kalender, gjorde en sökning dag
för dag. Ett ytterligare moment blev att hitta ett lokalt BUP-kontor nära där
föräldern bor. Vi observerade i stort sett samma sak för ssk2, hen hoppade mellan
olika system och fönster. Det gällde för sjuksköterskorna att hitta rätt
vårdinrättning och rätt sorts vård för barnet. Olika problem ställer krav på att
sjuksköterskorna väljer rätt vårdinrättning, geografiskt ska man också hitta rätt
och här kan det finnas varierande tillgänglighet vad gäller tider och så vidare.

Flexibilitet och behov av valfrihet
Det vi även identifierade i svaren på våra intervjuer var att flera respondenter önskade en
större valfrihet kopplat till BCFPI. Några respondenter upplevde att det hade varit bra att
kunna besvara BCFPI-frågorna i lugn och ro hemma via webblänk. I de intervjuer vi gjort
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visade det sig att några respondenter själva fick välja om de ville svara via webblänk
medan andra fick det tilldelat eller fick svara i telefon med sjuksköterskan utan att ges
något alternativ.
En fördel med webblänken, var att bägge föräldrarna kunde vara med, vilket respondent
6 uttryckte såhär:
”Hon sa att hon skulle skicka en länk och sa då också att vissa fick det när de
kom dit. Ok val för mig för då kunde man involvera sambon”
Sedan var det exempelvis respondent 11 som upplevde att det var tryggt att svara på
frågorna i BCFPI via telefon med en sjuksköterska, samt att sjuksköterskan upplevdes
som ”duktig”:
Resultatet av våra intervjuer visade på att några av respondenterna upplevde vissa frågor
i BCFPI som irrelevanta eller felställda med risk för missförstånd. Bland annat svarade
respondent 1 så här på fråga 2 i vår intervju:
”Kände mig lättad, kunde inte svara på vissa frågor, man vill utveckla vissa
delar, som familjekonstellation t ex /.../ Frågorna är dåligt utformade. /.../
Hoppade över vissa frågor. /.../”
Vi kunde se ett mönster i svaren att det fanns önskemål om att man vid kontakt med BUP
önskade mer flexibelt alternativ vad gäller på vilket sätt man skulle svara på frågorna. På
fråga 2 svarade respondent 6:
”Hade hellre tagit det på mail. Snabbare.”
Respondent 10 svarade:
”Jag hade ett val och valde att svara både i telefonen och på webben p g a av
att jag tar detta oerhört seriöst och är så glad över att ha kommit så här
långt.”
Vissa frågor ställde respondenterna sig undrande till på grund av att det kan skilja i svar
mellan respektive förälder då man som förälder upplever samma situation på olika sätt
eller reagerar olika på beteende och händelser. Respondent 2 svarade på fråga 5:
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”Frågor som berörde oss föräldrar. Mitt svar överensstämmer inte alltid med
mannen/partnern. Om barnet kan man ändå komma fram till något
gemensamt. /…/ Frågorna var inte optimalt ställda, ett formulär till varje
förälder hade varit bra.”
Det vi även identifierade vid observationen hos BUP var att det verkade finnas en fördel
i att sjuksköterskan kunde tydliggöra frågor som var otydliga samt se till att alla frågor
besvarades. Ssk2 poängterar för oss att hen upplyser föräldrar som gör BCFPI via
webblänk om att det är viktigt att inte hoppa över några frågor. Ssk2 upplyste oss om att
det inte går att ångra sig. Sedan visade ssk2 oss ett diagram med staplar där någon förälder
hoppat över frågor trots tydliga instruktioner att INTE hoppa över. Detta försvårade
bedömningen som sedan genomförs.
Det fanns ingen möjlighet för sjuksköterskorna att påverka upplevelsen för föräldrar som
svarar via webblänken vad gäller BCFPI-frågorna. Frågorna är statiska liksom svaren.

Upplevd brist på feedback och information
I våra intervjuer identifierade vi att det verkade finnas brister i feedback på ett flertal
ställen i flödet, vilket gjorde respondenterna osäkra och skapade en upplevelse av att de
inte hade kontroll över situationen.
De respondenter som svarat på BCFPI via webblänken upplevde brist på feedback efteråt
eftersom de inte fick se några diagram eller resultat. Respondent 2 svarade så här på fråga
1c:
”Då ville man direkt veta utkomsten av frågorna. Otålig.”
Vid följdfråga om hen fick upp något resultat av frågorna:
”Får inte upp några staplar utan är otålig och vill veta vad som kommer
hända.”
På samma fråga svarade Respondent 3 så här:
”Kände lite oro, tänkte om det inte var tillräckligt allvarligt, att de bedömer att det
inte var tillräckligt. ”
30

De som istället svarat på BCFPI via telefon och fick feedback i form av svar från intervjun
som gjordes, sa att de upplevde detta som positivt. Vid diskussion kring fråga 8
konstaterade respondent 5 följande:
”/../ Men det kändes väldigt bra att direkt efter frågorna få feedback, samt få
bokat en tid så man vet att hjälp är på gång. Det kändes fint! Som mamma blir
man ju rätt stirrig när det gäller barnen, och man har inte mycket tålamod. ”
Vid första samtalet till BUP var feedbacken om köplats inte så tydlig och som vi redan
nämnt var den feedback som gavs inte konsekvent.
Respondent nummer 6 svarade på fråga 4 angående kötider:
”Tror att jag satt i kö 3 timmar och sen fick jag ett meddelande att jag skulle
bli uppringd. Hade varit bättre att få det meddelandet tidigare.”
Flera respondenter hade även upplevt svårigheter att nå fram till rätt instans då de sökte
sig till BUP, de visste inte var de skulle vända sig och visste inte var de hamnade när de
väl ringde in och kom fram. Vid de tillfällen respondenten behövde ringa tillbaka uppstod
en osäkerhet över vart de då skulle vända sig.
Vår observation visade att resultatet av BCFPI i form av staplar scannades in, men
föräldern såg den inte. Föräldrarna fick återkopplingen via sjuksköterskan när de pratade.
Vi observerade även, som vi nämnt tidigare, att det fanns föräldrar som inte uppfattade
att det var viktigt för resultatet att besvara alla frågor på BCFPI-webblänken.

Positiv upplevelse av personlig kontakt
Vid vår observation av sjuksköterskorna identifierade vi att det fanns en väldigt viktig
aspekt sett utifrån upplevelseperspektivet, den personliga kontakten. Detta gällde både
från sjuksköterskornas sida och deras kontakt med föräldrarna, men även i föräldrarnas
förhållande till sjuksköterskorna. Kontakten med föräldrarna var viktig för
sjuksköterskorna eftersom de kände att samtalet har ett stort värde, att sjuksköterskorna
gör skillnad. De kände att de har förmåga att hjälpa oroliga föräldrar och att de fick viktig
feedback på att de gör ett bra och värdefullt arbete. Från respondenternas sida kunde vi i
intervjuerna identifiera att samtliga ansåg att det personliga samtalet med sjuksköterskan
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var av stor betydelse. De hade förväntningar på att bli professionellt och vänligt bemötta
och att bli tagna på allvar. Vilket samtliga respondenter bekräftat att de blev.
Respondent nummer 9 svarade på fråga 10:
”Att man känner sig sedd och blir bemött på ett respektfullt sätt då denna
kontakten är känslig för barn och förälder.”
Vår undersökning visade att förväntningarna uppfylldes vid respondenternas kontakt med
BUP och sjuksköterskorna, samtliga hade känslan av att de fått en mycket bra upplevelse
och att de erhållit den bekräftelse och hjälp de förväntat sig. Ofta var resultatet över
förväntan, respondent 7 svarade på fråga 12:
”Förväntningarna jag hade var att jag kände att jag nu måste jag få hjälp till
mitt barn. Förväntningarna var inte att de skulle ge mig så mycket tid, lite
överväldigad på ett positivt sätt.”
Respondent 9 svarar på samma fråga:
”Över förväntan, var väldigt ingående och fick bra information om nästa steg.”
Och på fråga 10, om vad som var viktigast i kontakten med BUP förutom att få hjälp,
svarade respondent 2:
”Fantastiskt att hon bekräftade så som hon gjorde och lyssnade. Skönt att rätt
person var på rätt plats.”

Upplevelser och känslor
Vi identifierade en mängd känslor och upplevelser hos föräldrarna vid intervjuerna vi
gjorde. När föräldrarna först ringde in var det många som kände oro och det fanns också
känslor av osäkerhet och otillräcklighet. Oro för barnet, oro för bemötandet och att inte
bli tagna på allvar eller att problemet inte skulle anses vara tillräckligt ”stort”. Men det
fanns även oro för att det verkligen fanns ett problem samt oro för vad som i så fall skulle
hända efter samtalet. Oron blev mindre för samtliga respondenter efter den personliga
kontakten med sjuksköterska. På fråga 12 svarade respondent 7:
”/../ Perfekt. Man känner sig speciell när man ringer dit.”
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På fråga 10 svarade respondent 10:
”Att känna sig trygg och trodd på.”
På fråga 1d svarade respondent 9 att det innan samtalet kändes ”Nervöst” och på fråga 1f
som berörde frågorna efter samtalet var svaret:
”Kändes lättat, som att allt jag ville ha sagt rymdes i frågorna.”
Flera respondenter upplevde stor frustration när de inte visste vart de skulle ska vända
sig, eller inte kom fram på telefon. Respondent 1 svarade på fråga 1a:
”/../ Stressad av att inte få tag i någon. Ringer överallt, och ingen svarar.
Först kontaktade jag skolan, IUP-samtal, trodde kurator fanns men skulle
kontakta BUP fick jag till besked. Provade få tag på skolsköterska, men fanns
ingen. Fick reda på av väninna att det fanns något som hette ”En väg in”.
Kom till en telefonsvarare i två veckor där de berättade att det var kö.
Egenremissen gick inte att söka i ‘A-stad’ eller ‘B-stad’. Jag fattade inte eller
det fungerade inte. /../ Ett par veckors påringning. ‘A-stad’ svarade direkt men
jag fick inte lämna nummer. Provade olika tider och direkt klockan 8 men
telefonsvararen gick igång direkt. VÄLDIGT irriterad och medan man väntar
kan det ju vara så att barnet kan skada sig själv. Ringde för att få självremiss.”
Resultaten av intervjuerna visade även att föräldrarna kände sig också osäkra på om man
gjorde rätt i att ringa till BUP. Några undrade när det var lämpligt att ringa, flera ville
ringa ”i god tid”, någon ringde för att kuratorn slagit larm och en annan ringde först ett år
efter att problemet identifierats. Vissa svar innehöll känslor som ensamhet, upplevelse av
att behöva stöd samt få hjälp att få stöd, men även att komma i kontakt med andra i
liknande situation. Respondent 7 svarade på frågan om vad som var viktigast i kontakten
med BUP:
”Att hon ska få redskap, barnet, kunna hantera sina utmaningar. Att jag som
förälder ska få redskap men även för mig själv, kanske liksom komma i kontakt
med andra föräldrar, se positiva delar och kanske få inspiration av andra. Få
känna att man är människa, mina döttrar bor hos mig alltid. Man blir som en
flod”
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Resultat från genomförd workshop
Resultatet från Workshopen var främst att personalen på EVI bekräftade att det finns ett
behov från sjuksköterskornas sida att bädda för en process före samtalet där man kan få
så mycket information som möjligt om förälderns problematik. Genom att veta mycket
om problematiken innan samtalet med sjuksköterska kan det sparas tid när själva samtalet
genomförs. De bekräftade även att de befintliga systemen är krångliga att hantera, något
vi identifierat i vår undersökning. En av de deltagande poängterade att förutsägbarhet
skapar trygghet.
Workshopen gav även bekräftelse på att samtalen är väldigt viktiga både för förälder och
sjuksköterska men samtidigt poängterades att det är bra om delar av flödet digitaliseras.
Men personalen på EVI uttryckte under workshopen att det är viktigt är att föräldrarna
vet och får information om att de till slut får ett personligt samtal. Vi fick även bekräftat
att några av föräldrarna inte tyckte att BCFPI-frågorna var optimalt ställda. Detta berodde
bland annat på olika familjekonstellationer eller barnens ålder. Digitalisering med AI för
rutinuppgifter, bedömningar och dokumentation är en lösning på flera olika tidstjuvar i
flödet och sjuksköterskorna tyckte det var bra att vi utgått ifrån verksamheten och ringat
in de problem som de själv upplever i sin vardag.

Analys av resultaten
I vår analys utgick vi från de mönster vi identifierat och vår tolkning av dessa. Mönstren
utgjorde sedan grunden när vi identifierade faktorer för interaktion som påverkar
användarupplevelsen vid digitalisering med AI. Vi redogör här för vår analys som vi
också underbygger med exempel svar vi fått från intervjuerna men även utifrån den
observation vi gjorde.

Interaktioner med befintliga system
Vi identifierade i observationen att det fanns två köer för föräldrar som ringer in till EVI,
en för personer som väntar kvar i telefonen och en för de som väntar på att få bli
uppringda. Det undersökningarna visar är att detta är tydligt för sjuksköterskan men
otydligt för föräldrarna som väntar. Vilket exempelvis svaret från Respondent 12 pekar
på:
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”Frustrerande, ledsamt, /.../ försökte ringa i flera dagar, hamnade i telefonkö,
gick väldigt långsamt, var tvungen att lägga på, kunde sen inte ens sättas i kö
och sen kunde jag lämna telefonkö. Ville lämna telefonnummer direkt. Kölapp,
då hade man vetat att det är på gång. Fick nummer, men kom ingen vart.
Borde få registreras, kanske boka en telefontid.”

Det vi identifierade under observationen var att de digitala artefakter som
sjuksköterskorna använde sig av hanteras samtliga delvis manuellt kombinerat med olika
digitala funktioner. Då menar vi bland annat digitala artefakter för hantering av kö, mail
för utskick av webblänk för strukturerad intervju, webbundersökningen (BCFPI),
bokning

av

tider,

införande

i

journal,

skapande

av

staplar

efter

webbundersökning/telefonundersökning.
Vår analys utifrån det är att det är möjlig att hitta flertalet orsaker till den brist på
tillgänglighet som idag finns hos BUP. En del av de uppgifter som genomfördes manuellt
skulle kunna digitaliseras, vissa digitala funktioner var behäftade med bland annat
väntetid, som exempelvis ssk 1 nämnde vid observationen:
”Nu ska jag logga in på den strukturerade intervju, /../ Jag behöver logga in,
kan jag logga in och ringa upp igen?”
Som stöd för tolkning och analys gjorde vi efter observationen en User Journey Map
(Martin & Hanington, 2012) för att visualisera nuläget och de interaktioner som sker idag
(för fullständig bild se Bilaga 2).

Flexibilitet i upplägg, behov av valfrihet
Vår analys är att med vetskap om vad som kan missförstås när man genomför BCFPI via
webblänk, skulle kunna bygga in mer information i själva intervjun samt även skapa
återkopplingar till användaren om något blir fel. Vi grundar detta på svar från intervjuerna
som till exempel respondent 1 som sa så här:
”Kände mig lättad, kunde inte svara på vissa frågor, man vill utveckla vissa
delar, som familjekonstellation t ex /.../ Frågorna är dåligt utformade. /.../
Hoppade över vissa frågor. /.../”
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Våra empiriska undersökningar pekar på att det skulle finnas fördelar med att BCFPI webblänken, fungerade på liknande sätt som när man svarar via telefon med en
sjuksköterska. En ytterligare aspekt i sammanhanget är att det behöver finnas möjlighet
att bägge föräldrarna kan bidra med svar, i enlighet med till exempel detta svar av
Respondent 2 på fråga 5:
”Frågor som berörde oss föräldrar. Mitt svar överensstämmer inte alltid med
mannen/partnern. Om barnet kan man ändå komma fram till något
gemensamt. /…/ Frågorna var inte optimalt ställda, ett formulär till varje
förälder hade varit bra.”
De familjekonstellationer som skiljer sig från kärnfamiljen, ger heller inte föräldrarna
utrymme eller möjlighet till att svara korrekt då man kan behöva förklara sitt svar. Detta
gäller till exempel de familjer där föräldrarna är separerade eller där man av annan
anledning inte är två vårdnadshavare.

Upplevd brist på feedback och information
Feedback visade sig vara viktigt för att erhålla en positiv upplevelse. Vi har identifierat
ett antal brister i feedback och information genom flödet från att föräldern ringer in till
en eventuell remiss. Vår tolkning är att det fattas en bild av helheten, eftersom föräldrarna
sällan visste vad nästa steg i processen var. Flera blev otåliga och fundersamma samtidigt
som resultaten påverkades om alla svar inte fylldes i. Bristen på information om vad som
skulle hända skapade frustration och påverkade upplevelsen negativt som Norman (2013)
pekar på, men som även vår undersökning visar, exempelvis svarar respondent 2 så här
på fråga 3:
”Då ville man direkt veta utkomsten av frågorna. Otålig.”
Samtidigt beskriver respondent 5 följande, som pekar på samma sak men ur perspektivet
att hen fått feedback:
”/../ Men det kändes väldigt bra att direkt efter frågorna få feedback, samt få
bokat en tid så man vet att hjälp är på gång. Det kändes fint! Som mamma blir
man ju rätt stirrig när det gäller barnen, och man har inte mycket tålamod. ”
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Främst såg vi problematiken med brist på feedback för de föräldrar som svarade på BCFPI
via webblänk, de som gjorde hela flödet med frågor och samtal via telefon upplevde
trygghet vid bemötandet från sjuksköterskan enligt vår analys av resultaten.

Positiv upplevelse av personlig kontakt
Vår analys utifrån resultaten av våra undersökningar är att det finns ett stort värde i det
personliga samtalet för att uppfylla förväntningar och skapa önskade upplevelser
(trygghet, stöd, professionalism). Detta finner vi stöd för både från observationen men
även från intervjuerna exempelvis svarade respondent 7 på fråga 12:
”Förväntningarna jag hade var att jag kände att jag nu måste jag få hjälp till
mitt barn. Förväntningarna var inte att de skulle ge mig så mycket tid, lite
överväldigad på ett positivt sätt.”
Och respondent 2 på fråga 10:
”Fantastiskt att hon bekräftade så som hon gjorde och lyssnade. Skönt att rätt
person var på rätt plats.”
Men även enligt respondent 7 (svar på fråga 12):
”/../ Perfekt. Man känner sig speciell när man ringer dit.”
Vi har identifierat ett antal känslor och upplevelser både hos sjuksköterskor och föräldrar.
Vår tolkning är att när föräldrarna fick tala med en sjuksköterska var samtliga väldigt
nöjda och kände sig trygga. Under perioden före det samtalet eller mellan två samtal,
skapade brist på information känslor av oro och otrygghet. Utifrån Hassenzahls (2010)
beskrivning om att användarupplevelse i sig inte skiljer sig från andra upplevelser, samt
utifrån vår undersökning, har vi identifierat att de känslor och behov av att exempelvis
uppleva professionalitet och trygghet samt vänligt bemötande utgör en grund kopplat till
faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelsen vid digitalisering med AI.
Vi har identifierat, både vid observation och intervjuer, att det mänskliga samtalet i svåra
situationer värderas väldigt högt. Här är vår analys att det är möjligt att skapa upplevelser
som trygghet genom AI som funktion för delar av flödet mellan förälder och
sjuksköterska. Samtidigt som en viktig del i flödet som också påverkade upplevelserna,
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enligt vår tolkning, är det personliga samtalet. Respondent nummer 9 svarade på fråga
10:
”Att man känner sig sedd och blir bemött på ett respektfullt sätt då denna
kontakten är känslig för barn och förälder.”
Vi tolkar även resultaten som att de interaktioner som skedde innan respondenternas
samtal med sjuksköterska samt de interaktioner som sker mellan sjuksköterska och olika
system före, under och efter samtalet påverkar upplevelsen negativt för både
respondenterna eller sjuksköterskorna. Istället har vi identifierat att det som främst
skapade trygghet och känsla av kontroll över situationen var det personliga samtalet med
sjuksköterskan. Denna tolkning bygger på vår observation men även exempelvis det som
respondent 1 svarade på fråga 1a:
”/../ Stressad av att inte få tag i någon. Ringer överallt, och ingen svarar.
Först kontaktade jag skolan, IUP-samtal, trodde kurator fanns men skulle
kontakta BUP fick jag till besked. Provade få tag på skolsköterska, men fanns
ingen. Fick reda på av väninna att det fanns något som hette ”En väg in”.
Kom till en telefonsvarare i två veckor där de berättade att det var kö.
Egenremissen gick inte att söka i ‘A-stad’ eller ‘B-stad’. Jag fattade inte eller
det fungerade inte. /../ Ett par veckors påringning. ‘A-stad’ svarade direkt men
jag fick inte lämna nummer. Provade olika tider och direkt klockan 8 men
telefonsvararen gick igång direkt. VÄLDIGT irriterad och medan man väntar
kan det ju vara så att barnet kan skada sig själv. Ringde för att få självremiss.”

Resultat från genomförd Workshop
Utifrån resultatet från Workshopen och att personalen då uttryckte att förutsägbarhet
skapar trygghet drar vi slutsatsen att man bör skapa en process för föräldrarna som skapar
en upplevelse av förutsägbarhet för föräldrarna genom tydlighet, konsekvens och
feedback.
Workshopen pekade på att det finns viss problematik med BCFPI och exempelvis olika
familjekonstellationer. Vi föreslog att man gör systemet mer flexibelt genom att
inledningsvis ställa frågor angående exempelvis detta som i sin tur genererar optimalt
ställda frågor i den fortsatta intervjun. Med avseende på resultat från våra intervjuer tolkar
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vi detta som en del av behovet av flexibilitet och valfrihet, respondent 6 uttryckte sig
såhär:
”Hon sa att hon skulle skicka en länk och sa då också att vissa fick det när de
kom dit. Ok val för mig för då kunde man involvera sambon”
Eller som respondent 6 svarade på fråga 2:
”Hade hellre tagit det på mail. Snabbare.”
Våra övriga resultat från intervjuer och observation bekräftades av personalen på EVI i
workshopen som vi genomförde. De poängterade att de upplevde det som mycket positivt
att utgå ifrån verksamheten och användarnas perspektiv när man utvecklar nya system
och rutiner. De menade även att fokus på användbarhet, feedback, flexibilitet och önskade
användarupplevelser skulle både effektivisera och underlätta arbetet för sjuksköterskan.

Konklusion av resultat och analys
Resultaten av intervjuerna visar att det finns en osäkerhet hos vissa föräldrar angående
var man bör vända sig med sitt problem, i flera fall har man haft kontakt med olika
instanser och personer för att till slut hamna hos EVI på BUP. Vår analys är att osäkerhet
och otydlighet skapar stress och frustration. Respondent 1 svarade på fråga 1a:
”/../ Stressad av att inte få tag i någon. Ringer överallt, och ingen svarar. Först
kontaktade jag skolan, IUP-samtal, trodde kurator fanns men skulle kontakta
BUP fick jag till besked. Fick reda på av väninna att det fanns något som hette
”En väg in”. Kom till en telefonsvarare i två veckor där de berättade att det var
kö. /…/”
Vi tolkar även våra resultat som att det är viktigt att de funktioner som finns, till exempel
på webbplatser dit föräldrarna vänder sig, ger feedback och tillräcklig information. Utan
feedback eller information har vi identifierat att föräldrar blir oroliga och undrar vad som
kommer att hända.
Respondent 3 svarar så här på fråga 1c:
”Kände lite oro, tänkte om det inte var tillräckligt allvarligt, att de bedömer att det
inte var tillräckligt. ”
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Vidare pekar vår analys på att dagens system och interaktioner är inkonsekventa, vilket
vi vill argumentera för att inte bidrar till att man som förälder upplever trygghet och
professionalism. Denna tolkning har vi gjort utifrån analys av resultatet från både
observation och intervjuer. Bland annat identifierade vi under observationen att:
•

Om föräldern fick en remiss för sitt barn, var det tidsbokning som skulle göras.
Vi observerade att den processen började med att sjuksköterskan gick in i
bokningssystemet, vilket tar tid, hen förklarade för föräldern i telefonen att hen
letade tider. Sedan bläddrade hen manuellt i en kalender, gjorde en sökning dag
för dag. Och så vidare…

Resultaten visar även att det finns en stor vikt i det personliga samtalet med sjuksköterska
för föräldrarna. Något som i stort sätt samtliga respondenter pekade på i sina svar, bland
annat svarar respondent 9 på fråga 12:
”Över förväntan, var väldigt ingående och fick bra information om nästa steg.”
Vår analys av resultaten pekar även på att något som påverkar upplevelsen hos föräldrarna
var väntetiden för att få svar på samtalet men även väntetider under samtal då
sjuksköterskan behövde interagera med något system. Ssk 1 sa såhär till en förälder vid
vår observation:
”Nu ska jag logga in på den strukturerade intervju, /../ Jag behöver logga in,
kan jag logga in och ringa upp igen?”

Genom den analys vi gjort av våra undersökningar har vi identifierat att det finns ett antal
faser i flödet från förälderns första kontakt fram till eventuell remiss för hens barn som
med fördel skulle kunna digitaliseras med AI. Vår analys är vidare att detta är möjligt i
och med att man med AI kan skapa automatiska funktioner för exempelvis tidsbokning
och svar på enklare frågor via chatt och så vidare. Men för att göra detta behöver man
beakta användarupplevelsen bland annat enligt Liao et al. (2015).
Vår analys av resultaten från våra undersökningar visar på några mönster som vi redogör
för ovan under analys av resultat. Utifrån dessa mönster har vi identifierat ett antal
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faktorer för interaktion som påverkar användarupplevelsen och som behöver beaktas vid
digitalisering med AI för det fall vi undersökt:
•

Osäkerhet och otydlighet

•

Inkonsekvens i befintliga system

•

Brist på feedback och information

•

Det personliga samtalet

•

Väntetider

En slutsats utifrån analysen är att det som primärt påverkar sjuksköterskorna som
användare även sekundärt påverkar föräldrarna som ringer in. Det som vid våra
undersökningar huvudsakligen påverkade föräldrarna positivt var samtalet med
sjuksköterskan. De moment under samtalet som gav negativa upplevelser var främst när
sjuksköterskan behöver interagera med olika digitala artefakter som enligt vår tolkning
inte var anpassade för användarsituationen.
Utifrån vår litteraturgenomgång, resultaten av våra empiriska undersökningar samt de
faktorer för interaktion som vi har identifierat att påverkar användarupplevelsen vid
digitalisering med AI har vi skapat ett designförslag med AI som stöd för rutinuppgifter,
bedömningar och dokumentation.
I designförslaget har vi utgått från ett antal möjligheter hos AI, baserat på erfarenhet av
från tidigare forskning av Weber et al. (2009), Berry et al. (2017) samt Liao et al. (2015).
Vi har även utgått från de faktorer för interaktion som vi identifierat i våra undersökningar
med fokus på användarupplevelserna utifrån Hassenzahl (2010): ”upplevelse före
produkt”.
Grunden för vårt designförslag är:
•

Fokus på upplevelser som trygghet, att få stöd genom konsekventa och
förutsägbara interaktioner, tydlig feedback och information men vi vill även att
det ska finnas en flexibilitet för föräldrar att välja hur man vill svara på BCFPI,
samt ge möjlighet att snabbt få hjälp.

•

Att skapa en positiv användarupplevelse genom bekräftelse av känslor och
erbjudande om stöd i form av chatt, informationsfilmer samt tydlig information
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om vad som kommer att hända genom hela flödet. Exempelvis att det kommer att
bokas en tid för samtal med sjuksköterska, det erbjuds omedelbar återkoppling på
BCFPI, resultat i form av staplar och även en preliminär bedömning.
•

Skapa ökad flexibilitet genom valmöjligheter för föräldrarna. Syftet är att skapa
en upplevelse av att man som användare har kontroll över situationen.

Rent konkret bygger designförslaget på två delar, interaktioner innan samtal och
interaktioner under samtalet. Med grund i de faktorer för interaktion som påverkar
användarupplevelsen vid digitalisering med AI, utifrån tankar, känslor och upplevelser
som vi har identifierat i våra undersökningar, både intervjuer och observation har vi
skissat vårt designförslag. Syftet med förslaget är att skapa upplevelse av kontroll och
trygghet genom hela flödet för föräldrarna. Fokus ligger på användarupplevelsen.
Vi har med detta förslag fokuserat på en design som ska vara tydlig, informativ, som ger
feedback och stöd, men där det personliga samtalet finns med som en viktig del samtidigt
som väntetiderna kortas ner och blir närmast obefintliga.
Innan samtalet är föräldern hänvisad till en digital miljö, där det finns allt som föräldern
kan behöva, bland annat information om hela flödet från första kontakt till eventuell
remiss. BCFPI ska genomföras här, stöd finns i form av en chatt som besvaras dels av en
AI-funktion men som även kan besvaras av sjuksköterska. Efter BCFPI sker en preliminär
bedömning och visning av resultat i form av staplar, detta genom AI-stöd.
Om man som förälder vill ha mer information ska det vara möjligt att se förklarande
informationsfilmer, förklaring av staplar och bedömning. Efter den preliminära
bedömningen kan föräldern boka en tid för samtal med sjuksköterska, tidsbokningen
hanteras automatisk med stöd av AI som letar upp och föreslår lediga tider som matchar
förälderns behov.
När det är dags för samtalet med sjuksköterska så har hen skaffat sig en bra överblick
över den aktuella förälderns behov i form av staplar och en första bedömning som gjorts
med stöd av AI. Under samtalet sker dokumentering direkt i journal antingen genom
diktering eller att sjuksköterskan skriver, AI-baserat beslutsstöd finns för att underlätta
för sjuksköterskan. Om hen anser att det behövs en remiss, genomförs bokning av tid med
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det bokningssystem som även bistår när föräldern får sin första tid bokad. AI-stöd finns
även för att hitta lokala BUP-mottagningar nära där föräldern bor. Föräldern får en
bekräftelse på tiden.
Bild på designförslaget finner ni på nästa sida (Bild 1 samt som Bilaga 3).
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6. Diskussion
Metoddiskussion
I det här avsnittet redogör vi för vår reflektion över de undersökningar vi genomfört. Patel
& Davidsson (2011) pekar på vikten av en sådan reflektion och även vikten av att beakta
det som skett och som kan ha påverkan på resultatet av undersökningarna.
Det hade varit optimalt om vi bägge funnits på plats för observationen hos EVI men detta
var geografiskt omöjligt vid observationsdagen. En annan reflektion är att en
observationsdagen skulle kunnat utökats till två eller tre dagar då sjuksköterskornas
arbetsdagar eventuellt ser olika ut, samt att det kunde hade blivit mer naturligt att vi fanns
med på plats. Ett samtal med en förälder kan ta väldigt lång tid och samtalen varierar i
tid, resultat och sättet de administreras på. Vi observerade två sjuksköterskor och de båda
arbetade på lite olika vis. Om man undersökt ytterligare en sjuksköterska i dennes arbete
så kanske det hade tillkommit nya och fler perspektiv att ta hänsyn till. Med fler timmars
observation av flera antal sjuksköterskor hade man eventuellt fått en tydligare bild av
nuvarande läge och arbetsflöde. Med endast en observationsdag blev de efterföljande
frågorna fler och dessa frågor kunde man med fördel istället fått svar på direkt vid
observationen, frågor som uppstod under arbetsdagen och som inte blev ställda eftersom
vi ville störa sjuksköterskorna så lite som möjligt och frågor som också uppstod i
efterhand när vi gick igenom observationsanteckningarna och ljudupptagningarna. Vi
tänker att vi enligt vad Patel & Davidsson (2011) nämner, kunde ha inhämtat ytterligare
tolkningsunderlag genom att förstå ”innebörden av livsvärlden” ännu bättre.
Eftersom några respondenter i intervjuerna svarade via mail, kan detta ha påverkat
resultatet eftersom vi då inte hade samma möjlighet att ställa följdfrågor. Det fanns en
risk att någon fråga misstolkats eller att respondenter helt enkelt inte förstod frågan. Vi
ställde frågan om vi fick återkomma med ytterligare funderingar till samtliga
respondenter även de som svarat via mail. Vår reflektion är att detta gav oss en möjlighet
att klargöra frågetecken eller fylla på ofullständiga svar. Tjora (2012) skriver om att man
även bör ha en pragmatisk inställning när man väljer metoder. Utifrån det resonerade vi
så att den flexibilitet möjlighet till mailsvar gav våra respondenter motiverade vårt val.
Vi ser en fördel i de svar som vi fick via mail, som även Tjora (2012) nämner: att svaren
erhölls nerskrivna direkt och vi inte behövde transkribera.
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Några av frågorna var inte enligt ursprunglig uppställning då det i ett par frågor blev för
många frågor i samma fråga. Dessa delades upp efter ett par intervjuer då vi insåg att
svaren skulle kunna bli missvisande i form av att man glömde bort att svara på alla delar
i frågan. Dessa frågor skulle man med fördel ha testat att ställa till någon utanför
undersökningen först, för att se hur intervjun förlöpte och där man såg ifall något
motstånd eller missförstånd uppstod. Vi ansåg ändå att svaren pekade på samma resultat.
Patel & Davidsson (2011) menar att om flera datainsamlingsmetoder tillämpas så ges
möjlighet till en ”så fyllig bild som möjligt” inför arbetet med analysen. En reflektion vi
gjort över våra metoder mer i detalj är att svaren kopplat till upplevelsen av att det
personliga samtalet är viktigt kan ha påverkats av att den fråga vi ställde (fråga 15 i
intervjun, bilaga 1) kan ha varit ledande. Men i och med den observation vi genomförde
fick vi även där en uppfattning om bemötandet från sjuksköterska och hur detta
uppfattades för föräldern som ringde in. Vi bedömer därför att den tolkning vi gjort att
samtalet är viktigt som trovärdig.

Resultatdiskussion
Utifrån resultaten i våra empiriska undersökningar vill vi argumentera för att
upplevelserna för föräldrarna i vår studie påverkades i stor utsträckning av behov och
önskemål, ”be-goals” (Hassenzahl 2010). Föräldrarna i vår studie var väldigt motiverade
och drivna av önskan att få hjälp till sina barn. Vår tolkning är att de därför genomför det
som krävs för att få en remiss, de ringde flera gånger, satt i kö, svarade på frågor och så
vidare. ”Do-goals” och ”motor-goals” (Hassenzahl 2010) uppfylls enligt vår tolkning
genom det ursprungliga behovet, trots att användarupplevelsen och användbarheten i
många fall är undermålig. Utifrån vår studie vill vi därför argumentera för ett
designförslag med avseende på konsekventa och tydliga interaktioner med de digitala
artefakterna samtidigt som föräldrarna ska känna att de har valmöjligheter och kontroll
över situationen. Feedback och information brister idag, enligt det vi identifierat i våra
resultat, detta visar sig som förvirring, och skapar otrygghet hos föräldrarna. Eftersom
situationen i sig är känslig och föräldrarna har ett stort behov av att få stöd och hjälp vill
vi argumentera för att de ska uppleva en ”smidighet” i de system de interagerar med samt
känna att de har kontroll. Vi argumenterar för att detta kan åstadkommas med det
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designförslag vi skapat utifrån de faktorer för interaktion som vi identifierat att påverkar
användarupplevelsen vid digitalisering med AI. Vår tolkning även utifrån resultatet från
workshopen är att en stor del av flödet från samtal till remiss med fördel kan vara
digitaliserat med AI. Exempelvis kan AI vara ett stöd genom att sortera, presentera data,
göra preliminära bedömningar, plocka fram lediga tider, bistå med bokning av tider.
Vi har i de empiriska undersökningarna identifierat att det som bidrar till att skapa
användarupplevelser (både positiv och negativ) är de faktorer för interaktion som vi
nämnde i resultat- och analyskapitlet:
•

Osäkerhet och otydlighet

•

Inkonsekvens i befintliga system

•

Feedback och information

•

Det personliga samtalet

•

Väntetider

Utifrån dessa faktorer vill vi argumentera för att det är möjligt att skapa upplevelser av
trygghet och stöd tidigt i flödet (första kontakt) med hjälp av AI. Vi ser att AI kan bidra
till att minska otydlighet och inkonsekvens samt snabba upp väntetiderna genom
automatisk sortering och val av tider till exempel. Med utgångspunkt i faktorerna för
interaktion som påverkar användarupplevelsen vill vi argumentera för AI-funktioner som
även ger möjlighet att direkt presentera resultatet av BCFPI samt göra en preliminär
bedömning av resultatet.
Vi argumenterar vidare för att vårt designförslag ger ett värde för sjuksköterskorna som
ska kunna fokusera en större del av sin arbetstid på samtal och mindre på att ”klicka runt”
i olika system. Digitalisering med hjälp av AI skulle kunna bidra till mindre inkonsekvens
och tveksamheter under förälderns väg till eventuell remiss för sitt barn. Utifrån de
erfarenheter som gjorts med tidigare system som är ”user-adaptive” (Berry et al. 2017)
samt det vi identifierat i våra empiriska undersökningar vill vi argumentera för att
digitalisering med AI behöver utvecklas i nära samverkan med slutanvändarna och med
fokus på användarupplevelsen.
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Inom mycket av den tidigare forskningen inom HCI har ett stort fokus legat på
användbarhet vilket Hassenzahl (2010) påpekar i sina studier. Han menar att fokus inom
HCI-forskningen legat främst på ”do-goals” och ”motor-goals”. Samtidigt är även
användbarhet i sig relevant för den sammanlagda användarupplevelsen enligt Löwgren &
Stolterman (2004). Vi har valt att i denna studie fokusera på faktorer för interaktion som
påverkar användarupplevelser vid digitalisering med AI genom det fall vi undersökt.
Utifrån detta argumenterar vi för att en designprocess där man utvecklar AI-funktioner
behöver ske nära användarna (föräldrar och sjuksköterskor) och innefatta både
användbarhet och användarupplevelse.
En annan iakttagelse var att de system som används av personalen inom BUP inte är
speciellt användbara eller utvecklade för kontexten där de används vilket Gulliksen
(2017) nämner som en viktig aspekt, att beakta den kontext där digitalisering ska
genomföras. Interaktioner tar tid och det är många handgrepp som behöver utföras för att
kunna genomföra det man önskar. Vår reflektion är att AI-funktioner här skulle kunna
vara till stor nytta, bland annat genom de möjligheter som AI ger för att stödja
tidsplanering och bokningar, utifrån erfarenheter i studien om PTIME av Weber et al.
(2009). Vi har identifierat möjligheter att med ett smidigare flöde för rutinuppgifter,
bedömningar och dokumentation kunna skapa användarupplevelser som är positiva. I
nuläget är de som ringer in väldigt tacksamma över att få hjälp och kontakten med
personalen upplevs mycket positiv, men här finns en stark motivation att få snabb hjälp
för sitt barn. Det digitaliserade flöde som vi föreslår avser att göra upplevelsen ännu mer
ändamålsenlig och positiv.

Fortsatt forskning
Vi har i våra undersökningar identifierat faktorer för interaktion som påverkar
användarupplevelsen vid digitalisering med AI av funktioner i ett flöde. Vi ser ett behov
av att undersöka detta vidare med konkret utveckling och tester av AI i en liknande
kontext. Med andra ord att utveckla AI-lösningar rent praktiskt i nära samarbete med
slutanvändarna samt att sätta upp tester och genomföra dessa.
Vi ser en potential i de faktorer för interaktion som vi har identifierat samt att dessa
faktorer även skulle vara intressanta att undersöka vidare med flera fall inom andra
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områden eller verksamheter med avseende på användarupplevelse vid digitalisering med
AI.
Vi ser även att det skulle behövas ytterligare forskning om etiska aspekter kopplade till
digitalisering med AI inom vården, där verksamhetens fokus är mänskliga aspekter och
omvårdnad.
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7. Slutsats
Vår frågeställning var:
•

Vilka faktorer för interaktion påverkar användarupplevelsen vid digitalisering
med AI?

I relation till den tidigare forskning där AI har använts som till exempel Weber et al.
(2009), Berry et al. (2017) och Liao et al. (2015) har vi genomgående utgått ifrån att
undersöka upplevelser som en grund för en digitalisering med AI. Det vi dragit lärdom
av från tidigare forskning är just brister författarna själva påtalade i att fokusera på
användarna, användarupplevelser och behov vid digitalisering med AI. Sedan hade vi
själva utifrån det vi kunnat identifiera funnit en kunskapslucka kopplat till faktorer för
interaktion som påverkar användarupplevelse, digitalisering och AI.
Vi har i den här studien som Hassenzahl (2010) nämner fokuserat på ”upplevelse före
produkt”.
Vår slutsats av studien vi genomfört är att vi funnit ett antal faktorer för interaktion som
påverkar användarupplevelsen (positivt eller negativt) för det fall vi undersökt:
•

Osäkerhet och otydlighet

•

Inkonsekvens i befintliga system

•

Feedback och information

•

Det personliga samtalet

•

Väntetider

Dessa faktorer har legat till grund för ett designförslag (Bilaga 3). Vi har utifrån
ovanstående faktorer för interaktion fokuserat på en design som ska vara tydlig,
informativ, som ger feedback och stöd, men där det personliga samtalet finns med som
en viktig del samtidigt som väntetiderna kortas ner och blir närmast obefintliga.
Våra empiriska undersökningar visar på att det är av stor vikt att de digitala artefakterna
är konsekventa, ger feedback och information till användaren. För att designa upplevelser
av trygghet, stöd och bekräftelse är vår slutsats att AI kan bistå med att sortera, presentera
data, göra preliminära bedömningar, plocka fram lediga tider, bistå med bokning av tider.
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Sjuksköterskorna i vårt specifika fall får då möjlighet att förbereda sig inför samtalet med
föräldern, och får hjälp med rutinarbete som att dokumentera och boka tider.
Vår slutsats är att de faktorer för interaktion som vi har identifierat bör utgöra en grund
för positiva användarupplevelser vid digitalisering med AI för det specifika fall vi
undersökt (EVI hos BUP). Vi anser att upplevelser och användarupplevelser enligt
Hassenzahl (2010) i vårt specifika fall handlar om att uppleva trygghet, stöd och
bekräftelse. Vi ser att det är möjligt att med utgångspunkt i de faktorer för interaktion
som påverkar användarupplevelsen vid digitalisering med AI skapa önskade upplevelser.
Detta är grunden för vårt designförslag (bilaga 3) på ett flöde där AI hanterar delar av
flödet, medan andra delar hanteras av människor och består av personliga samtal.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
”Hej, jag heter ________ och jag gör mitt examensarbete tillsammans med _____________.
Vi studerar programmet Digital Design på Kristianstads Högskola. I vårt examensarbete
undersöker vi digitalt stöd inom BUP:s verksamhet. Idag arbetar man mycket manuellt och
har många olika verktyg. Det finns en önskan från BUP:s sida att ta reda på hur man kan
digitalisera delar av verksamheten för att öka tillgängligheten för er som ringer in. Vi vill även
fokusera på upplevelsen hos er som kontaktar BUP, för att de ska kunna digitalisera delar av
verksamheten på ett så bra sätt som möjligt. Så utifrån detta skulle jag vilja ställa några
frågor till dig angående er kontakt med EVI/BUP.
Det är helt frivilligt att medverka i intervjun och du kan när som helst välja att avbryta
intervjun utan att förklara varför. All information som samlas in hanteras konfidentiellt och på
ett sätt där inga obehöriga kommer att få ta del av de upplysningar som du lämnar.
Uppgifterna kommer endast att användas för forskningsändamål med fokus på digitalisering
av verksamheten på BUP, vi kommer att avpersonalisera resultaten för att förhindra
möjlighet till identifiering av dig som respondent. Datan vi samlat in kommer att tas bort när vi
fått godkänt på vårt examensarbete.
För att dokumentera dina svar kommer jag att anteckna det du säger.
”De första frågorna jag ställer handlar om den strukturerade intervjun där ni fick
svarsalternativ i form av ”ibland, ofta, aldrig” osv.
1. Hur har du besvarat de strukturerade intervjufrågorna, via ett webformulär eller via
telefon?”

1a) Web: Hur kändes det innan du fyllde i formuläret? (beskriv känslorna du hade)
1b) Web: Hur kändes det under intervjun? (beskriv känslorna du hade)
1c) Web: Hur kändes det efter att du fyllt i formuläret? (beskriv känslorna du hade)
1d) Telefon: Hur kändes det innan du svarade på intervjun? (beskriv känslorna du hade)
1e) Telefon: Hur kändes det under intervjun? (beskriv känslorna du hade)
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1f) Telefon: Hur kändes det efter att du svarat på alla frågorna? (beskriv känslorna du hade)
2) Hade du ett val att svara på frågorna på det sätt du gjorde och varför valde du i så fall det
sättet (telefon/webb)?

3) Hur skulle du uppleva det om den strukturerade intervjun var det första du mötte när du
ringde in till BUP?

4) Hur upplevde du väntetiden innan du fick kontakt med en sjuksköterska?
5) Var det något som kändes otydligt eller fungerade mindre bra under intervjun enligt dig?
6) Vi har tre framtida alternativ som vi undersöker:
a. Intervjun i telefon med sjuksköterska
b. Intervjun via mail länk
c. Via att besvara frågorna i telefon med inspelad röst som läser upp frågorna och du svarar
med tonval. Vilket av de tre alternativen skulle du föredra?

7) Om EVI skulle införa detta, hur tror du det skulle påverka din och andras upplevelse av
kontakten med EVI?

8) Vad skulle vara positivt och vad negativt?
9) Vilken typ av information skulle du och andra vilja/behöva få innan intervju med tonvals
svar?

”Nu tänkte jag ställa lite mer generella frågor!”
10) För dig och ditt barn: vad upplever du är det viktigaste i kontakten med BUP, förutom att
få hjälp?

11) Om du tänker dig hela flödet från att du ringer, sitter i telefonkö, pratar med
sjuksköterska, svarar på intervjun, går igenom intervjun med sjuksköterskan för att sedan
eventuellt få remiss och boka tid:
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12) När du ringde in, vilka förväntningar hade du? Uppfylldes förväntningarna? Vad kunde ha
varit annorlunda? Har du någon tanke om hur den perfekta första kontakten skulle se ut?

13) Hur upplevde du tiden hela samtalet tog? Upplevde du att du hade kontroll över tiden
samtalet tog eller tider som du erbjöds för vidare kontakt?

14) Vilka aspekter är viktiga för dig när du kontaktar BUP, finns det skillnader i behov kontra
kontakter med andra instanser/företag?

15) Hur viktigt är själva samtalet med sjuksköterskan för dig? Hur skulle det kännas ifall hela
samtalet automatiserades? Skulle det kännas ok med ett helt automatiserat flöde om du fick
snabb hjälp/tid till rätt vårdnivå?

Om det skulle vara något vi missat eller behöver fråga något i efterhand, är det ok att vi
ringer upp igen då?

Glöm inte tacka!
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Bilaga 2
User Journey Map utifrån det nuläge som definierades vid observationen.

Del 2 av bilden på nästa sida:
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Bilaga 3
Förlag på digitaliserat flöde:
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