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Förord	
 
Denna	studie	är	en	kandidatuppsats	som	är	skriven	av	två	studenter	inom	utbildningen	
digital	design	och	innovation	vid	Högskolan	i	Halmstad	under	vårterminen	2017.	 
 
Vi	vill	börja	med	att	tacka	alla	personer	som	under	olika	tillfällen	bidragit	med	sin	
kunskap	och	erfarenhet	i	form	av	tankar	och	åsikter.	Vi	vill	även	tacka	alla	handledare	
och	studenter	som	har	gett	konstruktiv	kritik	till	uppsatsen	under	seminarier	och	
handledningar.	Slutligen	vill	vi	specifikt	tacka	våra	handledare	Jesper	Lund	och	Susanne	
Lindberg	för	deras	vägledning,	synpunkter	och	tankar	under	denna	resa	som	varit	likt	
en	berg-	och	dalbana.	Utan	allas	engagemang	och	deltagande	hade	inte	denna	studie	
varit	genomförbar,	ett	stort	tack	till	er	alla.	 
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Abstract 
 
Sociala	medier	med	sina	över	två	miljarder	användare	världen	över	har	möjliggjort	en	
väg	för	hälsorelaterade	insatser.	Trots	att	undersökningar	om	dess	användning	för	
hälsorelaterade	ändamål	är	begränsad	finns	det	fördelar.	Exempelvis	erbjuder	sociala	
medier	samarbete	mellan	olika	användare	och	ger	möjligheter	för	individer	att	dela	sina	
historier	och	erfarenheter	med	andra.	Det	blir	likt	ett	digitalt	kamratstöd	som	är	en	typ	
av	socialt	stöd	som	sammankopplar	människor	med	liknande	bakgrunder	eller	
upplevelser	genom	kommunikation,	empati,	förtroende,	känslomässigt	stöd,	och	råd.	 
Digitalt	kamratstöd	kan	specifikt	vara	lämpligt	för	nyanlända,	en	målgrupp	som	möter	
utmaningar	när	det	kommer	till	kommunikation,	ekonomisk	integration,	lokalisering	
och	som	dessutom	möter	en	fragmenterad	stödsektor.	En	hybrid	av	de	båda	mediumen	
sociala	medier	och	traditionella	digitala	kamratstöd	efterlyses	och	det	behöver	
undersökas	vilka	komponenter	som	ska	kombineras.	Därtill	behöver	kontextuella	och	
kulturella	faktorer	hos	nyanlända	undersökas	för	hur	digital	teknik	kan	stödja	dem. 
 
Denna	studie	ämnar	undersöka	hur	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	för	att	
stödja	nyanlända	genom	att	använda	komponenter	från	både	sociala	medier	och	
traditionella	digitala	kamratstöd.	En	studie	med	en	kvalitativ	ansats	har	genomförts	där	
insamlad	data	har	legat	till	grund	för	designmål	och	designutmaningar.	Dessa	
applicerades	i	en	prototyp	som	sedan	utvärderades	av	tio	testpersoner.	Utifrån	
utvärderingen	identifierades	fem	teman	som	efter	en	analys	sammanfattades	som	fyra	
designprinciper:	tolerans,	kontroll,	transparens	och	tillförlitlighet.	Designprinciperna	
bidrar	med	kunskap	om	hur	digitala	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	för	att	
stödja	nyanlända. 
 
Nyckelord:	digitala	kamratstöd,	sociala	medier,	nyanlända,	hybrid	digitalt	kamratstöd 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Abstract 
 
Social	media	with	over	two	billion	users	worldwide	has	enabled	a	path	for	health-
related	achievements.	Despite	research	about	its	usage	for	health-related	purposes	is	
limited,	it	still	has	advantages.	For	example	it	offers	collaboration	between	diverse	users	
and	gives	opportunity	for	individuals	to	share	their	own	stories	or	experiences	to	others	
as	a	form	of	digital	peer	support.	Digital	peer	support	is	a	form	of	social	support	that	
connects	individuals	with	similar	stories	or	experiences	through	communication,	
empathy,	faith,	emotional	support	and	advice.	Digital	peer	support	can	be	specifically	
suitable	for	new	arrivals,	a	group	that	meet	challenges	when	it	comes	to	communication,	
economics	integration,	and	localization	and	meets	a	fragmented	support	sector.	A	hybrid	
of	both	social	media	and	traditional	digital	peer	support	is	sought	and	it	is	necessary	to	
examine	which	components	from	both	medias	are	to	be	combined.	In	addition,	
contextual	and	cultural	factors	of	new	arrivals	are	necessary	to	study	for	how	digital	
technologies	can	support	them.		
 
This	study	aims	to	research	how	hybrid	digital	peer	support	can	be	designed	to	support	
new	arrivals	by	using	components	from	both	social	media	and	traditional	digital	peer	
support.	A	qualitative	research	approach	has	been	performed	where	collected	data	have	
been	the	basis	for	design	goals	and	design	challenges.	The	collected	data	was	applied	in	
a	prototype,	which	was	then	evaluated	by	ten	test	individuals.	From	the	evaluation	were	
five	themes	identified	which	after	analyses	were	summarized	as	four	design	principles:	
tolerance,	control,	transparency	and	reliability.	The	design	principles	can	contribute	to	
knowledge	about	how	hybrid	digital	peer	support	can	be	designed	to	support	new	
arrivals.	 
 
Keywords:	digital	peer	support,	social	media,	new	arrivals,	hybrid	digital	peer	support 
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1. Introduktion 

Idag	har	mer	än	två	miljarder	individer	världen	över	konton	på	diverse	sociala	medier,	
ett	medium	som	fortsätter	att	utvecklas.	Detta	skapar	möjligheter	för	att	använda	sociala	
medier	som	en	väg	till	hälsorelaterade	insatser	(Smith	et	al.,	2017).	Exempelvis	används	
Twitter	som	insats	för	att	stödja	rökavvänjning,	Facebook	för	att	främja	fysisk	aktivitet	
hos	högskolestudenter	och	online-forum	för	att	förbättra	emotionellt	stöd	bland	
cancerpatienter	(Smith	et	al.,	2017).	 
 
Sociala	medier	har	blivit	ett	kraftfullt	verktyg	som	möjliggör	samarbete	mellan	
användare	och	är	en	social	plattform	för	en	rad	olika	användare.	Trots	att	
undersökningar	om	dess	användning	för	hälsorelaterade	ändamål	är	begränsad	
(Bender,	Jimenez-Marroquin	&	Jadad,	2011;	Grajales	III,	Sheps,	Ho,	Novak-Lauscher,	&	
Eysenbach,	2014)	så	har	det	identifierats	flera	fördelar	med	att	använda	sociala	medier	
för	att	kommunicera	för	hälsorelaterade	ändamål.	Exempelvis	har	sociala	medier	i	form	
av	bloggar	och	webbsidor	gett	möjlighet	för	individer	att	dela	sina	historier	och	
erfarenheter	med	andra	(Grajales	III	et	al.,	2014),	som	en	typ	av	digitalt	kamratstöd.	 
 
Kamratstöd	är	en	typ	av	socialt	stöd	som	sammankopplar	människor	med	liknande	
bakgrunder	eller	upplevelser	genom	kommunikation,	empati,	förtroende,	känslomässigt	
stöd,	och	råd	(O’Leary,	Bhattacharya,	Munson,	Wobbrock	&	Pratt,	2017;	Solomon,	2004).	
Genom	digitalt	kamratstöd	där	kommunikationen	sker	helt	eller	delvis	digitalt	kan	
känslomässigt	stöd	erbjudas	kostnadseffektivt	över	socioekonomiska	och	geografiska	
gränser	och	nå	populationer	som	normalt	inte	söker	hjälp	vid	oro	om	sin	psykiska	hälsa	
(Barak	&	Grohol,	2011).	Detta	kan	specifikt	användas	vid	design	av	digitalt	kamratstöd	
exempelvis	till	nyanlända,	en	grupp	som	genomgår	utmaningar	när	det	kommer	till	
kommunikation,	ekonomisk	integration,	och	lokalisering	och	har	en	fragmenterad	social	
stödsektor	(Simich,	Beiser,	Stewart	&	Mwakarimba,	2005).	Runt	20	till	30	procent	av	de	
asylsökande	flyktingar	som	kommer	till	Sverige	beräknas	lida	av	psykisk	ohälsa	
(Socialstyrelsen,	2015)	vilket	har	gett	en	måttlig	till	allvarlig	påverkan	på	vården	och	att	
nyanlända	inte	alltid	får	tillgång	den	vård	de	har	rätt	till	(Socialstyrelsen,	2016). Detta	
skapar	en	heterogen	målgrupp	med	specifika	behov	när	det	gäller	information,	
bekräftelse	och	känslomässigt	stöd	främst	i	det	inledande	skedet	av	bosättningen	
(Stewart	et	al.,	2008). 
 
Ett	traditionellt	digitalt	kamratstöd	är	främst	en	digitalisering	av	tidigare	fysiska	
kamratstöd,	i	form	av	till	exempel	forum,	anslagstavlor,	eller	chattrum	(Pechmann,	Pan,	
Delucchi,	Lakon	&	Prochaska,	2015).	I	flera	fall	är	endast	vissa	delar	av	det	fysiska	
kamratstödet	digitalt,	exempelvis	att	en	del	av	kommunikationen	sker	via	e-post	eller	
telefon	(Dennis	et	al.,	2009).	Mer	kan	göras	för	att	förstärka	relationen	mellan	
användare	av	digitala	kamratstöd	med	hjälp	av	ny	teknik,	exempelvis	användning	av	
mobila	applikationer	som	öppnar	upp	för	nya	former	av	kamratstöd	(Barak	&	Grohol,	
2011).	Dock	har	det	även	uppmärksammats	begränsningar	med	användning	av	sociala	
medier	för	digitalt	kamratstöd,	främst	att	den	information	som	utbyts	måste	följas	upp	
för	att	kontrollera	kvalitet	och	tillförlitlighet,	och	att	användarnas	sekretess	och	
integritet	måste	upprätthållas	(Moorhead	et	al.,	2013). 
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Pechmann	et	al.	(2015)	efterlyser	en	hybrid	som	kombinerar	sociala	medier	med	mer	
traditionellt	digitalt	kamratstöd.	En	hybrid	som	utnyttjar	sociala	mediers	spontana	
kamratstödsutbyten	i	realtid,	alternativt	med	exempelvis	automeddelanden	för	att	
starta	konversationer,	som	stärker	och	upprätthåller	det	sociala	nätverket	och	samtidigt	
styr	informationsinnehållet	(Pechmann	et	al.,	2015).	Komponenter	från	sociala	medier	
kan	användas	för	att	förstärka	de	komponenter	av	digitalt	kamratstöd	som	ger	en	
upplevelse	av	stöd.	På	så	sätt	kan	relationen	mellan	deltagarna	av	det	digitala	
kamratstödet	bidra	till	ökat	självförtroende,	självkänsla	och	en	känsla	av	egenmakt	och	
hopp	(Solomon,	2004).	Genom	att	skapa	en	sådan	hybrid	kan	den	även	skräddarsys	efter	
nyanländas	gemensamma	behov	och	anpassas	efter	deras	problematik	kopplat	till	
exempelvis	språk	och	kultur.	Kan	nyanlända	stödjas	under	sin	integrering	med	
information	och	känslomässigt	stöd	kan	det	öka	deras	välbefinnande	och	på	så	sätt	
minska	risken	att	drabbas	av	psykisk	ohälsa.			
 
En	sådan	hybrid	behöver	undersökas	mer	hur	den	ska	designas	när	det	kommer	till	vilka	
komponenter	som	ska	kombineras	från	sociala	medier	och	traditionella	digitala	
kamratstöd	och	hur	de	ska	kombineras	(Pechmann	et	al.,	2015).	Därtill	behöver	
nyanländas	relation	med	digital	teknik	undersökas	mer	för	att	identifiera	kontextuella	
och	kulturella	faktorer	som	kan	informera	utformningen	av	digital	teknik	för	att	stödja	
dem	(Talhouk	et	al.,	2016). 
 
Denna	studie	ämnar	därför	svara	på	frågeställningen: 
Hur	kan	hybrida	digitala	kamratstöd	designas	för	att	stödja	nyanlända? 
 
Syftet	med	denna	studie	är	att	utforma	designprinciper	för	hybrida	digitala	kamratstöd	
som	stödjer	nyanlända.	Detta	kommer	göras	genom	en	designorienterad	ansats	där	en	
prototyp	för	digitalt	kamratstöd	utvecklas	och	kommer	att	används	som	ett	verktyg	för	
att	samla	in	empiri	och	utföra	utvärdering.	Utifrån	resultatet	från	utvärderingen	
kommer	därefter	designprinciper	för	hybrida	digitala	kamratstöd	som	ämnar	stödja	
nyanlända.	 
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2. Litteraturstudie 
	

Litteraturkapitlet	utifrån	tre	teman:	traditionellt	digitalt	kamratstöd,	sociala	medier	och	
nyanländas	användning	av	digital	teknik.	Från	informationen	som	tas	fram	identifieras	
designmål	för	sociala	medier	respektive	traditionella	digitala	kamratstöd,	samt	
designutmaningar	vid	design	av	digitala	kamratstöd	för	nyanlända.	Dessa	kommer	sedan	
att	byggas	in	i	studiens	prototyp. 

	
	
2.1 Traditionellt digitalt kamratstöd 	
	
Kamratstöd	baseras	på	att	deltagare	som	delar	liknande	problem	både	kan	förstå	samt	
kan	ge	stöd	till	varandra.	Deltagarna	erbjuder	känslomässigt	och	pragmatisk	stöd	till	
varandra	för	att	tillsammans	uppnå	målet	att	kunna	återhämta	sig	från	problemen	och	få	
känslosam	lättnad	(Barak,	Boniel-Nissim	&	Suler,	2008).	Digitala	kamratstöd	är	
utformade	för	att	främja	välbefinnande,	en	känsla	av	kontroll,	självförtroende,	känslan	
av	självständighet	och	sociala	interaktioner	(Barak	et	al.,	2008).	Stödgrupper	kan	
konstrueras	på	olika	sätt.	I	vissa	fall	finns	en	observatör	med	som	själv	inte	behöver	stöd	
utan	har	utbildning	inom	området	och	hjälper	stödgruppen	framåt	(Hoey,	Leropoli,	
White,	&	Jefford,	2008). 
	
Att	digitalisera	kamratstöd	skapar	olika	möjligheter.	Det	får	individer	att	engagera	sig	i	
en	stödjande	interaktion	genom	forum,	chattrum,	e-post	eller	telefon	med	deltagare	som	
befinner	sig	i	en	liknande	situation	och	har	liknande	utmaningar	eller	problem.	Eftersom	
kamratstödets	interaktion	sker	digitalt	delas	budskapet	eller	mottagningen	av	
information	via	video,	text	eller	ljud	till	gruppen	(Coulson	et	al.,	2007).	Detta	kan	
eliminera	tidsmässiga,	geografiska	eller	rumsliga	begränsningar.	Därmed	kan	individer	
dela	eller	ta	emot	meddelanden	när	som	helst	och	hur	som	helst	(Coulson	et	al.,	2007).	
Genom	att	kunna	förmedla	sitt	budskap	eller	mottaga	information	i	lugn	och	ro	skapas	
en	bekväm	atmosfär	för	deltagarna	(Barak	et	al.,	2008).	 
	
Digitalt	kamratstöd	har	även	en	direkt	effekt	på	deltagarnas	välbefinnande	och	
personligt	inflytande,	samt	en	indirekt	effekt	genom	att	skapa	en	slags	buffert	mot	de	
negativa	effekterna	av	situationen	(Barak	et	al.,	2008).	Fler	fördelar	med	digitalt	
kamratstöd	är	att	deltagarna	får	information,	kan	utbyta	erfarenheter,	får	allmänt	stöd,	
kan	ventilera	känslor,	samt	får	tillgänglighet	och	möjlighet	att	träna	sin	skriftliga	
förmåga	(Han	&	Belcher,	2001).	Med	hjälp	av	att	använda	skrift	kan	deltagarna	
dessutom	uppnå	en	känsla	av	lättnad	genom	att	belysa	sina	inre	känslor.	Detta	kan	leda	
till	en	ökad	känsla	av	kontroll	och	inflytande	i	sitt	liv	(Barak	et	al.,	2008).	Att	själv	ge	
stöd	till	en	annan	upplevs	även	ge	personlig	tillväxt	i	form	av	ökat	förtroende	i	sin	
förmåga,	självkänsla	och	känsla	av	egenmakt	och	hopp	(Solomon,	2004).	Digitalt	
kamratstöd	tillåter	en	högre	grad	av	anonymitet	än	ett	fysiskt	kamratstöd.	En	sådan	
anonymitet	kan	stödja	individens	självexponering	och	underlätta	känsliga	diskussioner,	
vilket	gör	det	enklare	att	uttrycka	sig	utan	att	känna	rädsla	eller	fördomar	från	andra	
(Coulson	et	al.,	2007).	Återkommande	utmaningar	för	användandet	av	digitala	
kamratstöd	är	avsaknad	av	stöd	från	varandra	och	negativt	innehåll,	exempelvis	
innehåll	som	får	deltagaren	att	tänka	negativa	tankar	istället	för	på	innehåll	som	upplevs	
stödjande.		
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Säkerhetsfrågor	rörande	hur	tillförlitliga	de	okända	personer	som	deltagarna	möter	på	
nätet	är,	cyber-mobbning,	trakasserier	och	brist	på	tillförlitlighet	till	andra	deltagarna	
utgör	andra	utmaningar	(O’Leary	et	al.,	2017).	Digitalt	kamratstöd	kan	även	upplevas	
som	riskabelt.	Upplevda	risker	varierar	beroende	på	deltagarnas	attityder	och	tidigare	
erfarenheter	av	digitala	hot.	O’Leary	et	al.,	(2017)	lyfter	även	fram	att	anonymitet	är	en	
allmän	risk	eftersom	användaren	inte	vill	att	deras	identitet	ska	bli	avslöjad.	Till	följd	av	
dessa	risker	blir	deltagandet	i	digitalt	kamratstöd	mer	begränsat.	Eventuellt	väljer	
deltagaren	att	undvika	eller	till	och	med	överge	digitalt	kamratstöd,	vilket	istället	ökar	
risken	för	isolering	(O’Leary	et	al.,	2017).		
	
Trots	forskning	som	tyder	på	hög	nivå	av	tillfredsställelse	med	digitalt	kamratstöd	
(Meyer,	Coroiu	&	Korner,	2015;	Barak	&	Grohol,	2011;	Giesbers,	Verdonck-de	Leeuw,	
Van	Zuuren,	Kleverlaan,	&	Van	der	Linden,	2010)	finns	det	även	studier	som	skriver	att	
det	inte	finns	evidens	för	att	digitalt	kamratstöd	ger	resultat	(Salzer,	2002;	Ali,	Farrer,	
Gulliver	&	Gritt,	2015).	En	anledning	till	detta	beskriver	Solomon	(2004)	är	svårigheten	
att	testa	utkomsten	av	kamratstöd.	Tabell	1	nedan	sammanfattar	de	beskrivna	
designmålen	som	har	identifierats	under	litteraturkapitels	genomgång.	I	tabellen	
beskrivs	även	vilken	funktion	målet	relaterar	till	och	vad	för	upplevelse	av	stöd	målet	
kan	ge. 
 

Designmål Funktion Upplevelse	av	stöd 

Delge	
information 

Utbyter	information,	
erfarenheter,	känslor	till	de	som	
befinner	sig	i	liknande	situation	
(Han	&	Belcher,	2001). 

Ge	personlig	tillväxt	i	form	av	ökat	
självförtroende,	självkänsla	och	en	känsla	
av	egenmakt	och	hopp	(Solomon,	2004). 

Anonymitet Digitalt	kamratstöd	tillåter	en	
högre	grad	av	anonymitet	än	
fysiskt	kamratstöd	(Coulson	et	
al.,	2007). 

Underlätta	självexponering	och	underlätta	
känsliga	diskussioner,	vilket	gör	det	lättare	
att	uttrycka	sig	utan	att	ha	rädsla	eller	
fördomar	från	andra	(Coulson	et	al.,	2007). 

Gränslöst 
 

Kommunikationen	sker	digitalt	
vilket	ta	bort	tidsmässiga,	
geografiska	eller	rumsliga	
begränsningar.	Användaren	kan	
dela	eller	ta	emot	meddelanden	
när	som	helst	och	hur	som	helst	
(Coulson	et	al.,	2007). 

Genom	att	kunna	förmedla	sitt	budskap	
eller	motta	information	i	lugn	och	ro	skapas	
en	bekväm	atmosfär	för	deltagaren	(Barak,	
et	al.,	2008). 

Användarbas	i	
liknande	
situation 

Dela	erfarenhet	och	ge	stöd	till	
varandra	med	liknande	problem	
(Solomon,	2004). 

Genom	att	ge	både	pragmatiskt-	och	
emotionellt	stöd	till	varandra	kan	
självförtroendet	öka	samtidigt	som	
individen	kan	återhämta	sig	(Barak	et	al.,	
2008;	Solomon,	2004). 

Reflektion Användaren	ges	tid	att	se	över	
sitt	material	innan	det	ska	delas	
till	andra	(Barak	et	al.,	2008). 

Bearbetning	av	det	egenproducerade	texten	
belyser	individens	inre	känslor.	Detta	kan	
leda	till	en	ökad	känsla	av	kontroll	och	
inflytande	i	sitt	liv	(Barak	et	al.,	2008). 

Tabell	1:	Designmål	med	dess	funktion	och	upplevelse	av	stöd	hos	digitala	kamratstöd.	 
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2.2 Sociala medier som verktyg för digitalt kamratstöd	
	
Sociala	medier	gör	det	möjligt	att	presentera	information	i	andra	former	än	text	och	kan	
få	fram	hälsoinformation	till	användare	med	speciella	behov,	exempelvis	genom	att	
använda	videor	som	tillägg	för	användare	med	lässvårigheter	(Moorhead	et	al.,	2013;	
O’Leary	et	al.,	2017).	Youtube	har	exempelvis	använts	av	individer	för	att	dela	med	sig	
av	personliga	erfarenheter	relaterat	till	medicin,	symptom	och	diagnoser.	Sådana	
videoklipp	skulle	kunna	bevara	autencitet	och	stärka	emotionellt	engagemang	(Chou,	
Hunt,	Folkers	&	Augustson,	2011).	 
	
Bloggar	och	webbsidor	skapar	möjligheter	för	personer	att	dela	sina	historier	och	
erfarenheter	med	andra.	De	ger	en	ökad	tillgänglighet	av	innehåll	genom	att	tillåta	
befintliga	eller	nya	användare	att	skapa	gemensamma	webbplatser	där	åsikter	om	
diverse	ämnen	kan	uttryckas	för	att	skapa	samarbete	dem	emellan	(Grajales	III	et	al.,	
2014).	Bloggar	främjar	fri	tillgång	till	information	i	form	av	både	åsikter	och	fakta	och	
kan	även	plockas	upp	av	etablerad	media	(mainstream	media),	vilket	gör	dem	till	ett	
verktyg	för	social	förändring.		
Bloggar	har	inom	digitalt	kamratstöd	främst	använts	för	att	sprida	kunskap	och	för	att	
främja	reflektion	och	professionell	utveckling	(Grajales	III	et	al.,	2014).	 
	
Facebook	används	inom	vården	av	flera	aktörer	såsom	patienter,	vårdpersonal	och	
organisationer	som	en	möjlighet	att	dela	information	och	nå	samtliga	aktörer	samtidigt	
(Moorhead	et	al.,	2013).	Sociala	medier	kan	även	användas	för	att	samla	in	uppgifter	om	
patientens	upplevelser	och	åsikter	om	läkares	prestationer	(Moorhead	et	al.,	2013).	
Twitter	har	även	använts,	men	främst	som	ett	konsultationsverktyg	för	att	få	råd	och	
uppmuntran.	Problematik	som	håller	tillbaka	konsultationerna	är	att	en	del	av	
kommunikationen	sker	offentligt	på	Twitter,	exempelvis	genom	att	personer	skickar	
hud	och	könsbilder	för	att	enklare	beskriva	sina	problem	för	den	som	ska	ge	en	
konsultation	(Grajales	III	et	al.,	2014).	En	till	aspekt	som	tillhör	Twitter	är	funktionen	
retweet,	med	andra	ord	att	en	användare	av	Twitter	kan	återutsända	meddelanden	som	
någon	annan	användare	skrivit,	det	blir	som	en	kopia	av	ursprungsmeddelandet.	På	så	
sätt	sprids	informationen	genom	att	meddelandet	bli	exponerat	för	en	ny	publik	(Shi,	
Rui	&	Whinston,	2014). 
	
Sociala	medier	har	även	funktioner	som	kan	ge	användaren	en	känsla	av	närhet	mellan	
de	som	interagerar	med	samma	medium.	Exempel	inkluderar	funktioner	som	gör	det	
möjligt	att	se	om	andra	är	tillgängliga	online	på	mediet	genom	statusindikatorer	
(Kietzmann,	Hermkens,	McCarthy	&	Silvestre,	2011).	Dessa	kan	även	kombineras	med	
funktioner	som	att	användare	kan	kontakta	varandra	och	samspela	beroende	på	om	de	
är	tillgängliga	eller	inte.	Det	finns	även	funktioner	som	låter	användare	geotagga	sin	
position	för	att	på	så	sätt	låta	andra	veta	var	användaren	geografiskt	sett	befinner	sig.	
Det	blir	som	en	brygga	mellan	den	verkliga	och	virtuella	världen	(Kietzmann	et	al.,	
2011).	 
	
Till	sociala	medier	är	det	även	viktigt	att	uppmärksamma	hashtags,	som	strukturerar	
metadata	eller	ämnen	och	kategorier	i	ett	digitalt	sammanhang.	Dessa	låter	användare	
att	hitta	data,	information	och	inlägg	relaterade	till	en	viss	diskussion	eller	ämne	
(Grajales	III	et	al.,	2014). 
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De	mest	återkommande	begränsningar	som	sociala	medier	som	ett	digitalt	kamratstöd	
medför	är	kvalitetsproblem,	brist	på	tillförlitlig	hälsoinformation,	oro	kring	integritet	
och	sekretess,	datasäkerhet,	och	de	potentiella	skador	som	uppstår	när	personuppgifter	
inblandas	(Moorhead	et	al.,	2013).	Därtill	kan	social	medieanvändare	vara	omedvetna	
om	riskerna	med	att	kommunicera	skadlig	eller	felaktig	rådgivning	med	hjälp	av	sociala	
medier	(Moorhead	et	al.,	2013;	Grajales	III	et	al.,	2014).	Vissa	av	dessa	brister	är	även	
gemensamma	med	digitalt	kamratstöd,	exempelvis	oro	kring	integritet	och	sekretess.		 
	
Engagemang	i	online-grupper	på	sociala	medier	kan	vara	lågt.	Till	exempel	använder	
miljoner	människor	hälsoforum	för	att	få	hälsorelaterad	information,	men	de	flesta	
användare	publicerar	inte	inlägg	tillräckligt	kontinuerligt	så	effekter	på	hälsoutfall	har	
varit	blygsam	(Pechmann	et	al.,	2015).	För	att	engagera	användarna	till	konversation	
kan	automeddelanden	skrivas	ut	(Pechmann	et	al.,	2015).	 
Möjligen	kan	även	automeddelanden	användas	för	att	styra	informationsinnehållet	mot	
evidensbaserade	ämnen,	då	det	annars	kan	vara	problematisk	att	användare	publicerar	
icke-evidensbaserat	innehåll	(Pechmann	et	al.,	2015).		
Tabell	2	nedan	sammanfattar	de	beskrivna	designmålen	som	har	identifierats	under	
litteraturkapitels	genomgång.	I	tabellen	beskrivs	även	vilken	funktion	målet	relaterar	till	
och	vad	för	upplevelse	av	stöd	målet	kan	ge. 
	
Designmål	för	sociala	medier	som	kan	ge	en	upplevelse	av	stöd	som	följd. 

Designmål Funktion	 Upplevelse	av	stöd 

Spridning/delning Återutsända	digitalt	material	
publicerat	av	andra,	exempelvis	
genom	retweeting	(Shi	et	al.,	
2014). 

Når	ut	till	nya	användare	(Shi	et	al.,	
2014)	vilket	gör	att	kunskap	sprids	och	
främjar	reflektion	och	professionell	
utveckling,	samt	ökar	tillgängligheten	av	
informationen	(Grajales	III	et	al.,	2014).	 

Multimediala	
kommunikations- 
former 

Kan	få	fram	hälsoinformation	
till	användare	med	speciella	
behov,	exempelvis	genom	att	
använda	video	som	tillägg	för	
användare	med	lässvårigheter	
(Moorhead	et	al.,	2013;	O’Leary	
et	al.,	2017).	 

Genom	att	använda	andra	
kommunikationsmöjligheter	än	text	kan	
autencitet	bevaras	och	stärka	
emotionellt	engagemang	(Chou,	Hunt,	
Folkers	&	Augustson,	2011).	 

Strukturera	
metadata 

Genom	hashtags	struktureras	
metadata	eller	ämnen	och	
kategorier	i	ett	digitalt	
sammanhang	(Grajales	III	et	al.,	
2014). 

Låter	användare	hitta	data,	information	
och	inlägg	relaterade	till	en	viss	
diskussion	eller	ämne	(Grajales	III	et	al.,	
2014). 

Engagera	
användare 

Automeddelanden	skrivs	ut	för	
att	engagera	användarna	till	
konversation	(Pechmann	et	al.,	
2015). 

Möjligen	kan	automeddelanden	
användas	för	att	styra	
informationsinnehållet	mot	
evidensbaserade	ämnen	(Pechmann	et	
al.,	2015). 
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Närhet För	att	skapa	en	känsla	av	
närhet	kan	användare	se	om	
andra	är	tillgängliga	och	låta	
andra	ta	del	av	var	användaren	
befinner	sig	geografiskt	
(Kietzmann	et	al.,	2011). 

Ger	en	känsla	av	närhet	mellan	
användarna	och	agerar	som	en	
överbrygga	mellan	den	verkliga	och	
virtuella	världen	(Kietzmann	et	al.,	
2011). 

	

Tabell	2:	Designmål	med	dess	funktion	och	upplevelse	av	stöd	hos	social	medier.	 
	
2.3 Designutmaningar vid design av hybrida digitala kamratstöd för nyanlända 	
	
Utifrån	presenterad	litteratur	har	olika	utmaningar	vid	design	av	hybrida	digitala	
kamratstöd	för	nyanlända	identifierats.	Dessa	designutmaningar	är	specifika	för	
studiens	målgrupp	och	kommer	att	tas	i	åtanke	vid	utformning	av	den	kommande	
prototypen.	Vid	skapandet	av	prototypen	kommer	den	dels	designas	för	att	möta	
designmålen	men	även	designas	för	att	hantera	designutmaningar	vid	design	av	hybrida	
digitala	kamratstöd	för	nyanlända.		
 
Exempelvis	har	studier	från	Australien	observerat	en	digital	klyfta	mellan	nyanlända	
som	beror	på	skillnader	i	tillgång	till	och	användning	av	digital	teknik,	de	färdigheter	
som	krävs	för	att	använda	olika	tekniker	effektivt	och	möjligheten	att	betala	för	
tjänsterna	(Alam	&	Imran,	2015).	Ytterligare	studie	krävs	för	att	undersöka	om	denna	
klyfta	är	unik	för	Australien	(Alam	&	Imran,	2015)	eller	gemensamt	för	samhället	i	
Sverige.	Även	vilka	digitala	kanaler	som	ska	användas	för	att	främja	tillgång	till	
hälsovård	kan	undersökas,	exempelvis	har	studier	identifierat	hög	användning	av	
smarta	mobiler	hos	nyanlända	vilket	erbjuder	en	möjlighet	att	utnyttja	den	digitala	
kanalen	(Talhouk	et	al.,	2016).	 
	
Därtill	har	nyanlända	olika	av	läs-	och	skrivförmåga	samt	teknisk	kunskap,	vilket	design	
skulle	behöva	ta	hänsyn	till,	specifikt	analfabeter.	Ett	förslag	som	tagits	fram	är	att	
använda	röstanteckningar,	vilket	även	ses	som	attraktivt	för	de	som	skriver	långsamt	på	
digitala	enheter	(Talhouk	et	al.,	2016).	På	så	sätt	kan	fler	nyanlända	stödjas	genom	att	ge	
möjligheter	för	alla	att	använda	det	digitala	verktyget	oavsett	läs-	och	skrivförmåga.	 
	
Det	kan	även	finnas	en	hierarkisk	uppbyggnad	inom	den	sociala	och	familjestrukturen.	
Exempelvis	att	det	är	mannen	eller	den	äldste	sonen	som	äger	mobiltelefonen,	medan	
kvinnorna	får	tillgång	till	telefonen	under	kvällarna	när	deras	män	återvänder	från	
arbete	(Talhouk	et	al.,	2016).	Detta	komplicerar	anonymiteten,	när	det	är	flera	
användare	som	använder	samma	enhet.	Alla	har	inte	samma	tillgång	och	möjlighet	att	
påverka	när	en	enhet	ska	användas.	Hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	för	att	
stödja	att	flera	kan	använda	samma	enhet	utan	att	vissa	uppgifter	delas	mellan	dem,	för	
att	ha	tidsbegränsningar	för	när	en	viss	funktion	eller	liknande	måste	användas.	 
	
Andra	viktiga	faktorer	för	design	är	kulturella	normer	när	det	gäller	acceptansen	för	att	
ta	emot	och	skicka	bilder.	Detta	beror	delvis	på	grundade	religiösa	övertygelser	att	
bilder	av	kvinnor	inte	bör	spridas	bland	män	som	inte	är	direkta	släktingar	(Talhouk	et	
al.,	2016).	Därför	är	inte	all	form	av	kommunikation	via	sociala	medier	att	föredra,	
exempelvis	Snapchat	där	kommunikationen	främst	sker	via	bilder	och	videor.	Det	
behöver	därför	undersökas	om	video	kan	användas	som	alternativ	till	
textkommunikation	för	de	som	är	analfabeter.	 
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3. Metod  
	

I	metodavsnittet	beskrivs	studiens	forskningsansats	och	dess	tillvägagångssätt.	De	
datainsamlingsmetoder	som	använts,	samt	genomförande	av	analys,	utvärdering	och	
etiska	överväganden	beskrivs.	Sist	diskuteras	metodkritik. 

	

3.1 Metodansats	
	
Studien	undersöker	hur	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	för	att	stödja	
nyanlända.	För	att	undersöka	om	en	designlösning	stödjer	nyanlända	samt	undersöka	
nyanländas	upplevelse	av	stöd	valdes	en	kvalitativ	ansats.	En	kvalitativ	ansats	innebär	
en	fördjupad	analys	av	enstaka	situationer	för	att	förstå	attityder	och	idéer	som	ger	
upphov	till	människors	handlingar	och	beslut	(Olsson	&	Sörensen,	2007).	För	att	försöka	
karaktärisera	och	gestalta	studiens	fenomen	läggs	även	fokus	på	individers	åsikter,	
upplevelser	och	känslor.		
På	detta	sätt	kan	studiens	fenomen	beskrivas	utifrån	studieobjektets	perspektiv	(Myers,	
2013).	Därför	är	en	kvalitativ	ansats	lämplig	för	studien	eftersom	upplevelsen	av	stöd	
vill	undersökas	utifrån	nyanländas	perspektiv.	 
	
Eftersom	studien	fokuserar	på	att	undersöka	hur	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	stödja	
nyanlända,	utformades	studien	som	en	designstudie.	En	designstudie	undersöker	ett	
identifierat	problem	genom	att	designa	och	utvärdera	en	prototyp	(Hevner	et	al.,	2004).	
På	så	sätt	kunde	identifierade	designmål	och	designutmaningar	omsättas	till	funktioner	i	
en	prototyp	som	sedan	kunde	utvärderas.	Prototypen	användes	därmed	som	ett	verktyg	
för	att	undersöka	användaren	upplevelse	av	stöd	av	olika	funktioner.	 
	
En	designstudie	innehåller	även	en	designprocess	med	aktiviteter	som	ger	kontinuerlig	
återkoppling	för	att	bättre	förstå	användaren,	i	syfte	att	förbättra	kvaliteten	på	
utkomsten	(Zimmerman,	Forlizzi	&	Evenson,	2007).	På	så	sätt	kan	studien	identifiera	
ytterligare	utmaningar	vid	design	av	hybrida	digitala	kamratstöd	för	nyanlända	samt	
skapa	förståelse	för	hur	stöd	kan	uppstå. 
	

3.1.1 Undersökningens utformning	
	
Studien	startade	med	en	litteraturgenomgång	där	designmål	från	digitalt	kamratstöd	
respektive	sociala	medier	lyftes	fram,	samt	designutmaningar	vid	design	av	hybrida	
digitala	kamratstöd	för	nyanlända.	Litteraturstudien	följdes	av	en	förstudie	bestående	
av	intervjuer	för	att	få	kontextuell	förståelse.	Från	förstudien	identifierades	även	
ytterligare	designutmaningar.	Litteraturstudien	och	förstudien	låg	sedan	till	grund	för	
prototypen	som	kom	att	utvärderas.	Det	gjordes	genom	att	designmålen	samt	
designutmaningarna	blev	funktioner	i	prototypen	som	utvärderades	efter	ett	ramverk	
över	positiva	responser.	Från	analysen	av	utvärderingen	kunde	sedan	resultatet	formas	
till	designprinciper	för	vidare	design	av	hybrida	digitala	kamratstöd	för	nyanlända,	
vilket	ses	som	studiens	bidrag.	Processen	kan	ses	visuellt	i	figur	1. 
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Fig.	1.	Modell	över	designprocess,	inspirerad	av	Hevner	et	al.	(2004)	och	Zimmerman	et	al.	(2007) 

 
3.2 Litteraturstudie	
	
En	litteraturstudie	utfördes	för	att	få	förståelse	för	ämnet	från	aktuell	litteratur	och	för	
att	identifiera	designutmaningar	hos	nyanlända.	Detta	gjordes	kopplat	till	tre	olika	
teman:	traditionellt	digitalt	kamratstöd,	sociala	medier	som	verktyg	för	digitalt	
kamratstöd	och	slutligen	nyanlända	och	digitalt	kamratstöd.	Främst	söktes	publikationer	
inom	HCI	och	IS	(Information	systems).	Nyckelorden	som	användes	specifikt	var	digital	
peer-support,	social	media	support,	new	arrivals	digital.	Dessa	publikationen	söktes	upp	
från	Högskolan	i	Halmstads	globala	söktjänst	Summon	och	sökmotorn	Google	Scholar.	
Utöver	detta	användes	även	rapporter	från	Socialstyrelsen	relaterade	till	nyanlända	i	
Sverige.	Aspekter	som	avgjorde	om	en	artikel	inkluderades	eller	ej	var	följande:	
forskningsfält,	om	författaren	skrivit	mycket	inom	området	och	blivit	citerad,	samt	hur	
väl	artikelns	ämne	relaterade	till	frågeställningen.	 
	
3.3 Förstudie 	
	
För	att	få	kontextuell	förståelse	och	för	att	stärka	litteraturstudien,	specifikt	
litteraturavsnittet	med	identifierade	designutmaningar	hos	nyanlända,	utfördes	
semistrukturerade	intervjuer	som	del	i	en	förstudie.	Två	olika	språkcaféer	för	nyanlända	
i	Halland	besöktes	och	de	nyanlända	som	var	där	och	ville	delta	intervjuades.	Även	två	
samordnare	för	språkcaféer	och	en	samordnare/koordinator	som	har	kontakt	med	
nyanlända	intervjuades.	Litteraturstudien	och	förstudien	låg	sedan	till	grund	för	
prototypen	som	utvärderades.	
 

3.3.1 Intervjuer	
	
Enskilda	kvalitativa	semistrukturerade	intervjuer	valdes	för	förstudien:	de	låter	
respondenten	tolka	frågorna	fritt	beroende	på	sina	egna	språkvanor,	erfarenheter	och	
värderingar	(Olsson	&	Sörensen,	2007).	Därför	formulerades	ett	intervjuschema	med	
teman	vars	frågor	kunde	anpassas	under	samtalets	gång.		
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Exempelvis	gavs	utrymme	för	att	tillåta	den	intervjuade	att	utveckla	sina	idéer	och	
synpunkter	(Denscombe,	2016),	att	formulera	om	frågorna,	ändra	ordningen	på	
frågorna	eller	ställa	följdfrågor.	 
	
Fördelen	med	kvalitativa	intervjuer	är	att	de	synliggör	och	ger	en	förståelse	för	
kontexten	till	diverse	beslut	och	handlingar	(Myers,	2013).	På	så	sätt	ges	inblick	till	
individers	motivationer,	anledningar	och	agerande	(Myers,	2013).	Eftersom	studien	
undersöker	hur	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	för	att	stödja	nyanlända	kan	
kvalitativa	intervjuer	skapa	en	djupare	förståelse	för	målgruppens	användning	av	digital	
teknik	och	hur	de	söker	stöd.	Med	en	djupare	förståelse	fås	en	inblick	i	vilka	aspekter	
som	kan	bidra	till	att	stödja	dem. 
	
Först	utfördes	tre	intervjuer	med	nyanlända,	som	definieras	som	personer	som	fått	
uppehållstillstånd	och	har	skrivits	in	i	en	kommun	samt	har	svenskt	personnummer.	
Studien	inkluderar	även	asylsökande,	vilket	är	en	person	som	lämnat	sitt	hemland	för	
att	söka	skydd	men	som	ännu	inte	fått	besked	om	uppehållstillstånd.	Urvalet	till	
intervjuerna	med	nyanlända	var	slumpmässigt	utifrån	de	deltagare	som	besökte	
språkcaféer	i	Halmstad.	Den	enda	aspekten	som	togs	hänsyn	till	var	om	respondenten	
kunde	svenska,	engelska	eller	om	det	fanns	någon	som	kunde	tolka.	I	ett	av	fallen	
användes	en	annan	nyanländ	som	kunde	agera	som	tolk.		
Syftet	med	dessa	intervjuer	var	att	få	en	inblick	i	om	och	hur	nyanlända	använder	digital	
teknik,	hur	de	söker	information	och	kontakt,	deras	relation	till	sociala	medier	samt	vad	
de	har	för	kontakt	med	andra	nyanlända.	 
	
Utöver	dessa	intervjuer	utfördes	även	två	semistruktuerade	intervjuer	med	de	som	
arrangerar	och	håller	i	två	språkcaféer	i	Halmstad	samt	en	samordnare/koordinator	
som	har	kontakt	med	nyanlända	i	Halmstad.	Syftet	med	dessa	intervjuer	var	att	få	en	
inblick	i	vilka	samtalsämnen	som	förekommer	och	hur	de	använder	digitala	medier	som	
kommunikationsmedel	med	de	nyanlända.	De	två	första	intervjuerna	utfördes	på	ett	
språkcafé,	och	den	sistnämnda	utfördes	över	telefon.	Samtliga	intervjuer	spelades	in	och	
intervjuscheman	till	samtliga	intervjuer	kan	ses	i	sin	helhet	i	bilaga	2.	Nedan	ses	tabell	3	
som	sammanfattar	samtliga	intervjuer	med	respondenternas	fiktiva	namn	och	roll.	
	
 

Namn Roll 

Victor Nyanländ,	varit	i	Sverige	i	15	månader 

Anas Nyanländ,	varit	i	Sverige	i	16	månader 

Joram Nyanländ,	varit	i	Sverige	i	2,5	år	 

Peter Samordnade	för	språkcafé 

Kerstin Samordnade	för	språkcafé 

Ulla-Britt Samordnare/koordinator	för	nyanlända 

Tabell	3:	Urval	till	intervjuer	i	förstudien,	med	fiktiva	namn.	
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3.3.2 Analys av förstudien	
	
För	att	analysera	intervjuerna	sammanställdes	det	inspelade	materialet	i	anteckningar	
och	transkriberingar	som	sedan	kodades	med	hjälp	av	tematisk	kodning.	Huvudmålet	
med	tematisk	kodning	är	att	identifiera	och	analysera	mönster	i	kvalitativ	data	för	att	
kunna	få	en	helhetsuppfattning	av	insamlad	data	(Saldaña,	2015).	Detta	görs	genom	att	
exempelvis	en	mening	eller	stycke	sammanfattas	till	kod.	En	kod	kan	exempelvis	vara	ett	
ord.	Dessa	koder	länkas	samman	till	olika	delar	av	data	som	är	relaterade	med	varandra	
och	på	så	sätt	hittas	mönster	och	teman	(Clarke	&	Braun,	2013).	De	teman	som	
identifierats	sattes	i	relation	med	litteraturen	för	att	undersöka	vilka	som	stärkte	den	
befintliga	litteraturen	och	vilka	som	bidrog	med	ny	information	för	studien.	Exempelvis	
bidrog	teman	Mål	och	Svårigheter	med	information	vilket	resulterade	i	två	ytterligare	
designutmaningar	vid	design	av	hybrida	digitala	kamratstöd	för	nyanlända.	En	
sammanfattning	av	resultatet	från	förstudien	presenteras	i	avsnitt	fyra	och	kan	ses	i	sin	
helhet	i	bilaga	3. 
	
3.4 Prototyp	
	
För	att	besvara	studiens	fråga	utformades	en	prototyp	över	ett	hybrid	digitalt	
kamratstöd	som	sedan	utvärderades.		
Prototyper	som	utvärderas	till	designstudier	ses	endast	som	ett	verktyg	för	att	testa	och	
utvärdera	de	bakomliggande	teorierna	(Hevner	et	al.,	2004)	i	vårt	fall	designmål	och	
designutmaningar	som	låg	till	grund	för	funktionerna	i	prototypen.	 
	
Prototypen	skapades	med	hjälp	av	Sketch,	vilket	är	ett	vektorbaserat	designprogram	[1],	
och	InVision	vilket	är	en	prototypplattform	där	statiska	skärmar	kan	göras	till	
interaktiva	prototyper	[2].	Detta	sätt	valdes	för	att	det	var	ett	flexibelt	sätt	som	gav	
möjlighet	att	kunna	testa	prototypen	i	olika	enheter	som	exempelvis	en	mobil	enhet.	För	
beskrivning	om	hur	teori	byggdes	in	i	prototyp,	se	kapitel	4	förstudie	och	
prototypkonstruktion.	 
	
3.5 Utvärdering  	
	
Eftersom	studien	avsåg	att	undersöka	hur	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	för	
att	stödja	nyanlända	ses	upplevelsen	av	stöd	som	centralt	i	utvärderingen	och	som	den	
främsta	aspekten	att	testa.	En	designorienterad	studie	kräver	en	noggrann	och	rigorös	
utvärdering	av	prototypen	för	att	ge	relevant	material	att	driva	en	analys	på	(Hevner	et	
al.,	2004).	För	att	definiera	vad	som	skulle	anses	som	stödjande	utformades	ett	
utvärderingsramverk	över	positiva	responser	av	traditionellt	digitalt	kamratstöd	och	
sociala	medier	(se	bilaga	1).	Beroende	på	vilken	aspekt	hos	prototypen	som	ska	testas	
och	utvärderas	väljs	en	passande	utvärderingsmetod	(Hevner	et	al.,	2004).	Till	denna	
studie	valdes	Think	Aloud	med	en	tillhörande	observation	av	studiens	målgrupp.	
Därefter	utfördes	en	uppföljande	intervju	med	användarna	för	att	undersöka	
upplevelsen	av	stöd.	Utvärderingsramverket	användes	främst	för	att	styra	
utvärderingsfrågorna	under	den	efterföljande	intervjun	samt	för	att	kunna	analysera	om	
resultatet	från	utvärderingen	var	stödjande.	 
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3.5.1 Urval 	
	
Eftersom	studiens	syfte	var	att	undersöka	hur	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	
för	att	stödja	nyanlända	var	urvalet	till	utvärderingen	nyanlända.	Urvalet	begränsades	
till	nyanlända	som	besökt	språkcaféer	och	nyanlända	som	bor	på	ett	asylboende	i	
Halland.	Detta	urval	valdes	eftersom	språkcaféer	en	samlingsplats	för	nyanlända	där	
syftet	är	att	träna	på	svenska.	På	så	sätt	fick	studien	kontakt	med	ett	flertal	nyanlända	
medan	det	samtidigt	gavs	möjlighet	att	träna	på	att	samtala	på	svenska.	Att	nå	den	
tänkta	målgruppen	på	andra	sätt	visade	sig	vara	komplext	på	grund	av	hur	målgruppen	
skulle	hittas	och	nås	relaterade	till	olika	sekretessregler,	exempelvis	när	det	gäller	
utdelning	av	personnummer,	bostad,	telefonnummer.	 
	
Urvalet	på	språkcaféerna	och	asylboendet	blev	ytterligare	begränsat	på	grund	av	
språkbarriärer.	Därför	kom	de	nyanländas	förmåga	att	kunna	tala	svenska	alternativt	
engelska	att	avgöra	hur	urvalet	var.	För	att	utöka	urvalet	användes	i	ett	fall	en	
samordnare	för	språkcaféer	som	kunde	agera	som	tolk.	På	grund	av	att	urvalet	var	snävt	
togs	ingen	vidare	hänsyn	i	åtanke	till	urvalet,	såsom	exempelvis	kön,	ålder	eller	digitala	
vanor.	 
	
Testet	av	prototypen	tog	mellan	15	och	30	minuter	och	den	efterföljande	intervjun	tog	
runt	40	minuter	i	snitt.	Totalt	utfördes	tio	utvärderingar	som	sammanfattas	nedan	i	
tabell	4	med	respondenternas	kön,	ålder,	tid	i	Sverige	och	samtalets	språk. 
	

Kön Ålder Tid	i	Sverige Samtalets	språk 

Kvinna 58	år 1	år	och	9	månader	 Tolk	användes 

Kvinna 21	år 1	år	och	6	månader Engelska 

Man 25	år 1	år	och	6	månader Engelska 

Man 25	år 2	år	och	6	månader Svenska 

Man 23	år 2	år	och	6	månader Svenska 

Man 35	år 3	år	och	3	månader Engelska 

Man 16	år 2	år	och	6	månader Svenska 

Man 28	år 1	år	och	6	månader Engelska 

Man 33	år 1	år	och	6	månader Engelska 

Man 22	år 1	år	och	3	månader Engelska 

Tabell	4:	Urval	till	utvärdering	av	prototyp. 
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3.5.2 Utvärderingsmetod 	
	
För	att	besvara	studiens	frågeställning	fokuserade	utvärderingen	på	hur	upplevelsen	av	
de	olika	funktionerna,	som	i	sin	tur	baserades	på	designmålen	och	designutmaningarna,	
kan	stödja	nyanlända.	Användarupplevelse	kan	tolkas	olika	vilket	har	lett	till	att	det	
finns	ett	flertal	olika	metoder	som	testar	och	utvärderar	olika	aspekter	av	begreppet.	
Gemensamt	för	majoriteten	av	utvärderingsmetoder	för	användarupplevelse	är	att	
utvärderingsmetoder	har	som	syfte	att	utvärdera	användarnas	tillfredsställelse	(Bevan,	
2009).	 
	
Inledningsvis	har	denna	studie	valt	att	utföra	tester	av	prototypen	genom	Think	Aloud	
med	användare	från	studiens	målgrupp,	därefter	fortsatte	utvärderingen	med	
intervjuer.	Metoden	går	ut	på	att	användaren	får	diverse	uppgifter	att	utföra	samt	blir	
ombedd	att	under	tiden	som	uppgifterna	utförs	berätta	om	sina	tankar	högt	och	
redogöra	för	sin	interaktion	(Rogers,	Sharp,	Preece	&	Tepper,	2007).	Uppgifterna	som	
användarna	fick	var	kopplade	till	minst	ett	designmål	eller	designutmaning.	Ett	exempel	
på	en	uppgift	var	att	byta	språket	till	arabiska	och	sedan	återgå	till	flödet.	Uppgifterna	
utfördes	samtidigt	som	användaren	blev	observerad	vilket	även	ger	ytterligare	material	
till	utvärderingen	(Rubin	&	Chisnell,	2008).	En	observation	måste	vara	selektiv	i	sitt	val	
av	vad	som	ska	observeras,	vilket	beror	på	studiens	fråga,	som	ska	besvaras	(Fox,	1998).	
Därför	konstruerades	ett	observationsschema	med	olika	teman,	se	bilaga	4. 
Utvärderingen	skedde	i	ett	separat	rum	på	ett	språkcafé,	och	i	ett	separat	rum	på	ett	
asylboende.	 
	
Vidare	utfördes	en	uppföljande	intervju	med	deltagarna	där	uppgifterna	gicks	igenom	en	
gång	till	för	att	få	ytterligare	beskrivningar	om	deltagarnas	åsikter	och	idéer	kring	
prototypen.	Detta	tillvägagångssätt	möjliggör	att	mer	information	samlas	in	som	ett	
komplement	till	Think	Aloud	(Rubin	&	chisnell,	2008).	Det	var	även	under	intervjun	som	
positiva	responser	i	form	av	stöd	främst	kunde	undersökas.	Detta	gjordes	genom	att	
ställa	frågor	som	relaterade	både	till	designen	av	prototypen	och	utvärderingsramverket	
(bilaga	1).	Till	exempel	för	att	möta	designmålet	anonymitet	och	hantera	
designutmaningen	relaterad	till	kommunikation	med	bilder	utformades	prototypen	utan	
profilbilder	till	användarna.	Detta	för	att	öka	självexponering	och	underlätta	känsliga	
diskussioner	som	ses	som	en	positiv	respons	enligt	ramverket.	För	att	utvärdera	om	
stöd	upplevs	frågades	det	i	detta	fall	exempelvis	"Upplever	du	någon	skillnad	i	att	
konversera/stödja	andra	när	det	är	mindre	information	kopplat	till	dig?"	Övergripande	
frågor	ställdes	även	om	prototypen	för	att	se	om	helhetsupplevelsen	av	prototypen	var	
stödjande.	Utvärderingen	med	dess	uppgifter	och	frågor	till	intervjun	kan	ses	i	bilaga	4.	
	
3.6 Analys av utvärdering	
	
De	inspelade	efterföljande	intervjuerna	tillsammans	med	anteckningarna	från	
observationen	transkriberades	och	användes	som	underlag	för	analys	av	utvärderingen.	
Transkriberingarna	användes	till	det	första	steget	i	analysen	där	en	tematisk	analys	
genomfördes.	Tematisk	analys	valdes	eftersom	det	ger	en	helhetsbild	av	materialet	
(Clarke	&	Braun,	2013)	och	för	att	kunna	skapa	teman	och	mönster	över	vilka	designmål	
och	designutmaningar	som	gav	positiva	responser.		
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Att	identifiera,	analysera	och	presentera	mönster	i	kvalitativ	data	är	målet	med	tematisk	
kodnings	(Saldaña,	2015)	och	därav	sågs	metoden	som	lämplig	för	ändamålet.	För	att	
avgöra	om	respondenten	upplevde	stöd	användes	utvärderingsramverket	över	positiva	
responser,	se	bilaga	1.	Material	i	transkriberingarna	som	kunde	tolkas	till	en	respons	i	
ramverket	eller	påverkade	en	respons	sammanfattades	till	ett	ord	eller	en	mening	som	
kort	beskrev	materialet,	en	så	kallad	kod.	Till	koden	noterades	det	även	vilket	designmål	
eller	designutmaning	den	relaterade	till.	Genom	att	sedan	länka	samman	koder	som	var	
liknande	eller	vars	innebörd	överlappande	varandra	delades	designmålen	och	
designutmaningarna	in	till	teman.	Till	exempel	noterades	koderna	“underlättar	
diskussion”	och	“kan	berätta	allt”	till	designmålet	anonymitet.	Koderna	sammanfattade	
att	anonymiteten	gjorde	det	enklare	att	samtala	och	att	berätta	om	sig	själv	för	andra.	
Koderna	“förstår	varandra	bättre”	och	“lätt	att	skriva”	noterades	till	designmålet	närhet,	
vilka	sammanfattade	att	informationen	om	var	de	andra	deltagarna	befann	sig	gjorde	att	
de	förstod	varandra	bättre	och	att	de	hade	mer	att	samtala	om.	Dessa	designmål	ansågs	
ge	överlappande	respons	och	länkades	därför	ihop	till	ett	tema.	 
	
Totalt	framkom	fem	teman	från	den	tematiska	analysen.	Varje	tema	innehåller	
designmål	och	designutmaningar	som	gav	liknande	eller	överlappande	responser.	De	
fem	övergripande	teman	itererades	sedan	till	principer.	 
	
3.7 Etiska överväganden	
	
Under	hela	studiens	gång	har	de	forskningsetiska	principer	som	finns	inom	
humanistisk-samhällsvetenskaplig	forskning	tillämpats	[3].	Innan	samtliga	intervjuer	
och	möten	har	information	getts	till	uppgiftslämnare	och	undersökningsdeltagare	om	
vilka	villkor	som	gäller	för	deras	deltagande.	De	har	även	informerats	om	att	deras	
deltagande	är	frivilligt	och	att	de	kan	avbryta	sin	medverkan	när	som	helst	utan	att	det	
skulle	medfölja	negativa	följder	för	dem	enligt	informationskravet	[3].	Innan	
intervjuerna	tillfrågades	även	deltagarna	om	tillstånd	att	spela	in	samtalet	för	senare	
transkribering	och	informerades	om	att	materialet	inte	skulle	komma	att	användas	i	
annat	syfte	än	just	den	aktuella	studien.	Alla	respondenter	blev	försäkrade	om	sin	
anonymitet	enligt	konfidentialitetskravet	[3].	Alla	namn	som	används	i	denna	uppsats	är	
därför	fiktiva.		 
	
Nyanlända	är	en	grupp	som	kan	ha	blivit	utsatta	för	traumatiska	upplevelser,	
exempelvis	separation	från	familjemedlemmar	eller	behövt	genomgå	en	påfrestande	
asylperiod,	vilket	ökar	risken	för	att	de	har	eller	kan	bli	drabbade	av	psykisk	ohälsa	
(Socialstyrelsen,	2016). Ämnet	psykisk	ohälsa	kan	vara	tabu	för	vissa,	det	kan	vara	svårt	
att	prata	om	sina	egna	psykiska	problem	och	det	kan	finnas	ovilja	att	dela	med	sig	om	
sina	erfarenheter	(Link,	Phelan,	Bresnahan,	Stueve	&	Pescosolido	1999).	Därför	följer	
studien	den	etiska	principen	The	golden	rule	där	informanten	ständigt	påminner	sig	om	
att	behandla	andra	som	den	själv	vill	bli	behandlad	(Myers,	2013).	För	att	inte	skapa	
onödiga	och	negativa	reaktioner	för	respondenterna	är	det	viktigt	att	i	denna	studie	
lägga	fokus	på	att	identifiera	vilka	behov	studiens	målgrupp	har	och	inte	att	
diagnostisera	dem.	Enligt	Myers	(2013)	har	studiens	ansvariga	ett	primärt	ansvar	för	de	
individer	som	är	involverade,	därmed	frågades	det	inte	efter	respondenternas	psykiska	
hälsa	eller	om	privata	eller	personliga	händelser	under	samtliga	intervjuer. 
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3.8 Metoddiskussion 	
	
Både	intervjuerna	till	förstudien	och	utvärderingen	av	prototypen	utfördes	på	
språkcaféer.	Miljön	kunde	variera	och	vara	störande	för	undersökningen	samt	påverka	
både	oss	som	undersöker	och	deltagaren	som	intervjuades	alternativt	utförde	
utvärdering.	Miljön	kan	även	påverka	att	deltagaren	censurerar	sig	själv	beroende	på	
vilka	andra	som	kan	tänkas	höra	konversationen	(Olsson	&	Sörenssen	2007).	
Majoriteten	av	intervjuerna	samt	utvärderingarna	kunde	dock	utföras	i	ett	avskilt	rum. 
	
Överlag	när	Think	Aloud	metoden	används	finns	en	risk	att	deltagarna	filtrerar	sina	
uttalanden	i	en	viss	utsträckning	(Rubin	&	Chisnell,	2008).	Deltagare	kan	exempelvis	
omedvetet	eller	medveten	utelämna	åsikter	medan	de	samtalar.	Likaledes	är	det	
omöjligt	att	som	informant	få	veta	alla	åsikter	som	går	genom	deltagarnas	huvuden	vid	
en	utvärdering	(Rubin	&	Chisnell,	2008).	Dessutom	kan	deltagarnas	språkkunskaper	
påverka	deras	möjlighet	att	berätta	sina	tankar	och	åsikter,	vilket	kan	resultera	i	att	
deltagarna	beslutar	sig	för	att	inte	berätta	och	värdefull	information	missas.	Think	Aloud	
sågs	dock	inte	som	den	primära	metoden	för	att	utvärdera	prototypen,	utan	det	var	den	
efterföljande	intervjun	som	främst	utvärderade	om	det	hybrida	digitala	kamratstödet	
var	stödjande.	 
	
Stöd	är	ett	svårdefinierat	ord	som	kan	betyda	olika,	det	är	även	en	tolkningsfråga	om	
vad	som	kan	kopplas	till	stöd.	Utifrån	litteraturen	tas	olika	former	av	stöd	upp	som	att	
stödja	genom	att	främja	välbefinnande,	självförtroende	och	självständighet	(Barak	et	al.,	
2008;	Solomon	2004).	För	att	underlätta	utvärderingen	valdes	definitionen	av	stöd	efter	
de	positiva	responser	som	identifierades	utifrån	litteraturstudien.	Dels	underlättar	
ramverket	att	hålla	begreppet	konkret	men	även	för	att	underlätta	för	läsare	att	förstå	
hur	resultatet	från	studien	utvärderades.		
 
Det	hade	även	varit	önskvärt	att	prototypen	fick	testas	av	deltagarna	under	längre	tid	
för	att	se	hur	deras	åsikter	skiljer	mellan	att	använda	prototypen	kortsiktigt	respektive	
långsiktigt.	På	detta	sätt	hade	ytterligare	mönster	i	deras	beteende	kunna	identifieras	
och	få	mer	återkoppling	till	ramverket	över	positiva	responser	i	relation	till	
designmålen.	Skulle	dock	prototypen	testas	under	en	längre	tid	skulle	en	mer	
välutvecklad	prototyp	behöva	skapas	med	fungerande	funktioner	vilket	skulle	ta	längre	
tid	att	skapa	vilket	inte	var	möjligt	med	tidsramen	för	studien.		 
	
Att	testa	och	utvärdera	en	prototyp	är	alltid	en	konstgjord	situation	som	skildrar	den	
faktiska	situationen	för	användning	och	inte	själva	verkligheten.	Det	ger	ingen	garanti	på	
att	designlösningen	fungerar	och	är	beroende	av	det	sätt	som	utvärderingen	genomförs	
på	(Rubin	&	Chisnell,	2008).	Studien	fokuserar	på	överförbarhet,	ett	begrepp	som	
innebär	att	informationen	i	undersökningen	bedöms	i	vilken	mån	informationen	går	att	
tillämpa	på	andra	jämförbara	fall	(Denscombe,	2016).	 
	
Urvalet	till	studien	var	snävt	efter	svårigheter	att	finna	sätt	att	möta	nyanlända.	
Språkcaféer	och	ett	asylboende	i	Halland	valdes	som	platser	för	att	fråga	om	någon	där	
skulle	vilja	delta	i	studien.	Mer	variation	hade	önskats	i	ålder	och	kön	exempelvis.	Dock	
ses	det	som	en	styrka	att	även	ett	asylboende	kunde	besökas,	så	att	studien	inte	enbart	
inkluderar	nyanlända	som	besökt	språkcaféer	som	då	söker	kontakt	från	andra.	 
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4. Förstudie och prototypkonstruktion 
	

I	denna	del	presenteras	en	sammanfattning	av	resultatet	som	utkom	från	förstudien,	vilka	
insikter	den	gett	och	hur	förstudien	ligger	till	grund	för	prototypens	utformning.	För	att	se	
hela	förstudien	se	bilaga	3.	Därefter	beskrivs	prototypens	utformning,	det	vill	säga	hur	
designmålen	och	designutmaningarna	tog	uttryck	i	prototypen. 

	
 
4.1 Sammanfattning av resultat och analys av förstudie 
	
I	tidigare	studier	har	det	observerats	utbrett	användande	av	mobila	enheter	hos	
nyanlända	(Talhouk	et	al.,	2016)	vilket	även	bekräftas	under	intervjuerna.	Samtliga	
respondenter	använder	och	äger	en	egen	mobil	enhet.	Någon	skillnad	mellan	
nyanländas	digitala	förmågor	(Alam	&	Imran,	2015)	eller	att	deras	digitala	enheter	delas	
mellan	familjemedlemmar	(Talhouk	et	al.,	2016)	noterades	inte	under	intervjuerna.	
Användningen	av	deras	digitala	enheter	går	främst	ut	på	att	söka	information,	för	att	
hålla	kontakt	med	anhöriga	och	för	att	översätta	ord.	Främst	används	applikationerna	
WhatsApp,	Facebook	Messenger,	Facebook	och	Google	Översätt.	 
	
Det	lyfts	även	fram	under	intervjuerna	att	nyanlända	gärna	stödjer	varandra	genom	att	
dela	allmän	information	till	varandra,	exempelvis	om	närområdet,	kollektivtrafik	och	om	
processen	för	uppehållstillstånd.	Främst	söktes	informationen	från	nyanlända	som	
bodde	på	samma	boende	som	respondenten	och	därför	var	i	liknande	situation,	vilket	
även	har	observerats	tidigare	(Han	&	Belcher,	2001).	På	ett	av	språkcaféerna	anställdes	
även	nyanlända	som	sedan	hjälpte	till	genom	att	dela	med	sig	av	sina	erfarenheter	och	
kunskaper	om	det	svenska	samhället.	Detta	upplevdes	hjälpa	de	andra	nyanlända	att	
förstå	hur	regler	och	samhället	i	stort	fungerar.	 
	

“Jag	håller	på	med	att	integrerar	människor	i	samhället,	försöka	lära	dem	vad	som	är	rätt	
eller	fel.	[...]	Det	är	en	samhällskurs,	att	lära	folk	som	kommer	från	olika	länder	hur	regler	
och	lagar	och	rösträtter	fungerar	i	Sverige,	hur	man	betalar	räkningar,	finns	folk	som	har	
varit	här	i	flera	år	kan	fortfarande	inte	betala	räkningar.”	 

-	Nyanländ 
	
Nyckeln	till	att	bli	integrerad	beskrivs	vara	att	lära	sig	det	svenska	språket,	vilket	
beskrivs	som	det	främsta	målet	för	nyanlända.	Ett	flertal	respondenter	beskrev	att	de	lär	
sig	svenska	på	egen	hand	genom	användning	av	Google	Översätt	och	sociala	medier	som	
YouTube.	Detta	främst	för	att	det	inte	får	gå	på	SFI	(Svenska	för	invandrare)	innan	de	fått	
uppehållstillstånd.	 
	
Utifrån	detta	identifierades	en	designutmaning	rörande	vilket	eller	vilka	språk	hybrida	
digitala	kamratstöd	ska	använda.	Ett	flertal	olika	språk	används	av	nyanlända	vilket	ger	
spridning	över	vilka	språk	som	kan	användas	vid	kommunikation,	förslagsvis	att	någon	
form	av	översättning	kan	ske	eller	att	informationen	i	det	hybrida	kamratstödet	kan	ges	
på	flera	språk.	Kamratstödet	kan	även	designas	för	att	stödja	inlärningen	av	svenska,	
eftersom	det	beskrivs	som	det	viktigaste	målet.	 
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För	att	lära	sig	det	svenska	språket	söker	sig	därför	nyanlända	till	språkcaféer	i	hopp	om	
att	få	öva	på	svenska	med	infödda	svenskar.	Det	lyfts	fram	att	de	nyanlända	är	
motiverade	men	att	det	inte	finns	tillräckligt	med	svensktalande	personer	att	samtala	
med.	Två	respondenter	säger	även	att	ifall	det	endast	är	nyanlända	på	språkcaféet	är	de	
inte	intresserade	av	att	gå	dit.	De	tar	även	upp	exempel	med	olika	digitala	tjänster	som	
endast	används	av	nyanlända,	vilket	de	då	inte	vill	använda. 
	

“Jag	har	laddat	ner	en	app	där	man	kan	tala	med	en	svensk	person,	men	den	generellt,	alla	
där	som	använder	appen	är	invandrare	som	vill	lära	sig	svenska.	[...]	jag	kunde	inte	hitta	
någon	svensktalande	i	appen.	Det	finns	en	app	men	finns	en	stor	brist	med	svenska,	finns	
ingen	profil	som	kan	lära	en	utan	många	profiler	som	vill	lära	sig.”		 

-	Nyanländ 
	
Förväntningarna	av	att	de	ska	gå	att	kommunicera	med	infödda	svenskar	skapar	
ytterligare	en	designutmaning,	vid	design	av	digitala	tjänster	kan	det	finnas	risk	för	att	
nyanlända	väljer	att	inte	använda	tjänsten	om	det	inte	finns	infödda	svenskar	som	även	
använder	den.	Alternativt	att	intresse	hos	nyanlända	kan	skapas	för	en	tjänst	om	den	
används	av	både	nyanlända	och	infödda	svenskar.	Detta	skiljer	sig	från	tidigare	studier	
om	digitala	kamratstöd	där	det	ses	som	en	fördel	att	deltagarna	har	liknande	situationer	
och	erfarenhet	(Barak	et	al.,	2008). 
	
Under	intervjuernas	gång	togs	flera	svårigheter	för	nyanlända	upp:	dels	att	
respondenterna	beskriver	sig	sitta	i	“väntrummet”	innan	de	får	uppehållstillstånd,	vilket	
skapar	oro	och	funderingar;	att	det	är	skillnader	i	religion,	kultur	och	språk	som	den	
nyanlända	måste	anpassa	sig	till;	samt	att	nyanlända	flyttas	runt	till	olika	boenden	och	
vid	varje	flytt	krävs	det	att	den	nyanlända	på	nytt	måste	anpassa	sig	till	sitt	närområde.	 
	
Från	en	samordnare	på	ett	språkcafé	nämnts	det	att	ett	sätt	att	skapa	intresse	hos	
nyanlända	är	att	lyfta	fram	deras	intressen,	exempelvis	genom	att	ha	workshop	inom	
fotografi	eller	musik.	För	respondenten	är	det	viktigt	att	ge	möjlighet	till	en	social	
samverkan	och	att	inte	endast	lägga	fokus	på	inlärning	av	det	svenska	samhället. 
	
Det	lyfts	även	fram	under	samtliga	intervjuer	hur	olik	målgruppen	nyanlända	är.	
Flertalet	nyanlända	beskrivs	vara	välutbildade	med	lägst	en	utbildning	motsvarande	
gymnasieutbildning	och	flera	med	yrkeserfarenhet.	Vid	frågor	om	det	finns	nyanlända	
som	är	analfabeter	fås	olika	svar	från	samordnare	och	koordinator.	Det	verkar	som	att	
det	kan	finnas	antydan	till	ett	spektrum	av	läs-	och	skrivsvårigheter	som	observerats	
tidigare	av	Talhouk	et	al.,	(2016).	Avslutningsvis	lyfts	det	fram	från	intervjuerna	att	
nyanlända	har	få	egenskaper	som	är	karaktäristiska	för	samtliga	nyanlända.	Det	är	som	
förenar	dem	är	situationen	som	de	har	hamnat	i,	att	behöva	bosätta	sig	på	nytt.	Det	är	
därför	mer	en	unik	situation	som	det	designas	för	än	en	unik	målgrupp. 
	
4.2 Prototypkonstruktion 	
	
Prototypen	utformades	som	en	webbsida	i	mobilformat	eftersom	det	observerats	högt	
användande	av	mobila	enheter	hos	nyanlända	(Talhouk	et	al.,	2016).	Prototypen	
konstruerades	som	ett	socialt	flöde	där	användarna	kunde	samtala	med	varandra	
antingen	via	text,	video,	bild	eller	röstmeddelanden.		
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Informationen	som	presenterades	i	prototypen	var	fiktiv	och	baserades	på	information	
som	respondenterna	från	intervjuerna	gav	som	förslag	på	information	de	önskat	att	få,	
exempelvis	information	om	tillvägagångssätt	för	att	betala	hyra.	Som	tidigare	nämnts	
kan	stödgrupper	designas	på	olika	sätt	(Hoey	et	al.,	2008).	I	denna	studie	designas	
hybrid	digitalt	kamratstöd	utan	någon	observatör.	Varje	designmål	gjordes	med	syftet	
att	försöka	utbringa	minst	en	positiv	respons	från	utvärderingsramveket,	se	bilaga	1.	 
	
Prototypen	designades	för	att	nå	upp	till	designmålen	och	hantera	designutmaningarna.	Hur	
designmålen	tog	uttryck	i	prototypen	presenteras	i	tabell	5	och	6. 

Designmål	
traditionellt	
digitalt	kamratstöd 

Utkomst	i	prototypen 

Delge	information Kan	skapa	och	lägga	upp	olika	inlägg	för	att	på	så	sätt	dela	med	sig	av	
information,	kunskaper	och	erfarenheter	för	att	deltagaren	ska	kunna	
återhämta	sig.	 

Anonymitet Ingen	profilbild	eller	koppling	till	användaren	behövs	(se	figur	3,	skärm	
5).	Detta	för	att	underlätta	självexponering	och	göra	det	enklare	att	
uttrycka	sig	utan	rädsla	eller	fördomar	från	andra. 

Gränslöst Använder	notiser	för	att	meddela	när	information	om	användarens	
inlägg	mottagits	(se	figur	3,	annotation	5.2).	På	så	vis	kan	användaren	
själv	välja	sin	miljö. 

Användarbas	i	
liknande	situation 

Designad	för	en	viss	användarbas,	genom	att	informationen	är	riktad	till	
nyanlända.	(se	figur	2,	skärm	2	och	3).	Detta	för	att	ge	personligt	tillväxt	i	
form	av	ökat	självförtroende,	att	kunna	återhämta	sig,	öka	självkänsla,	ge	
känsla	av	egenmakt	och	hopp.	 

Reflektion Användaren	lägger	själv	upp	inlägg	och	har	obegränsat	med	tid	för	att	
reflektera	innan	inlägget	publiceras	(se	figur	3,	skärm	4). 

Tabell	5:	Hur	designmål	för	traditionellt	digitalt	kamratstöd	tog	uttryck	i	prototypen.	 
	
Designmål	sociala	
medier 

Utkomst	i	prototypen 

Spridning/delning Funktion	“Dela”	finns	för	att	kunna	dela	inlägg.	Inläggets	information	
delas	då	via	exempelvis	sms	eller	sociala	medier	(se	figur	2,	annotation	
2.4).	Detta	för	att	skapa	gemensamma	samarbetsdialoger. 

Multimediala	
kommunikations- 
former 

Inlägg	kan	göras	genom	text,	video,	bilder	eller	röstmeddelanden	(se	
figur	3,	annotation	4.1).	Genom	att	använda	exempelvis	video	kan	det	
stärka	emotionellt	evenemang.	 

Strukturera	
metadata 

Prototypen	använder	hashtags	för	att	strukturera	metadata.	Kan	söka	på	
specifika	hashtags,	förslag	ges	på	populära	hashtags	att	söka	på	och	
inlägg	kategoriseras	även	med	hjälp	av	hashtags	(se	figur	2,	annotation	
2.1). 

Engagera	användare Automeddelanden	som	bygger	på	nyanländas	intresse	skrivs	ut	(se	figur	
2,	annotation	3.1).	Det	styr	informationsinnehållet	mot	evidensbaserade	
ämnen. 
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Närhet Prototypen	visar	visuellt	en	karta	över	Sverige	där	de	mest	frekvent	
förekommande	geografiska	platserna	hos	användarna	som	kommenterat	
inlägget	markeras.	På	så	sätt	kan	användarna	få	en	uppfattning	om	var	de	
andra	användarna	befinner	sig	(se	figur	2,	annotation	2.2). 

Tabell	6:	Hur	designmål	för	sociala	medier	tog	uttryck	i	prototypen.	 
	
För	att	inkludera	nyanlända	med	svagare	digitala	förmågor	och	ta	hänsyn	till	ett	brett	
spektrum	av	digitala	förmågor	(Alam	&	Imran,	2015)	används	inte	gestbaserade	
funktioner	i	prototypen	utan	endast	funktioner	där	det	tydligt	framgår	var	användaren	
kan	klicka.	Prototypen	tar	även	inspiration	från	sociala	medier	som	Facebook,	Facebook	
Messenger	och	Instagram	eftersom	det	noterades	att	respondenterna	i	förstudien	redan	
använder	dessa.	 
	
För	att	inkludera	de	användare	med	läs-	och	skrivsvårigheter	kan	inläggen	även	göras	
via	foto,	video	eller	röstmeddelanden	och	inte	endast	text	(se	figur	3,	annotation	4.1).	
Det	finns	även	en	funktion	att	få	inlägg	upplästa	för	att	möjliggöra	att	information	kan	
nås	utan	att	användaren	behöver	vara	läskunnig,	genom	att	klicka	på	en	högtalareikon	
(se	figur	2,	annotation	2.3).	För	att	hantera	den	hierarkiska	social	och	familjestruktur	
som	kan	finnas	(Talhouk	et	al.,	2016)	har	prototypen	designats	så	att	den	kräver	
inloggning	för	att	kunna	kommentera	och	dela	inlägg	(se	figur	2,	skärm	1).	Notiser	
används	för	att	meddela	om	någon	kommenterat	ett	inlägg	som	användaren	har	skapat.	
Prototypen	är	därför	inte	beroende	av	att	användaren	ska	ha	tillgång	till	den	
kontinuerligt	(se	figur	3,	annotation	5.2).	Prototypen	använder	sig	inte	av	någon	
profilbild	kopplad	till	användaren	för	att	undvika	att	användaren	behöver	använda	en	
bild	av	sig	själv.	 
	
För	att	hantera	designutmaningen	relaterad	till	språk	är	prototypens	språk	förinställt	på	
svenska.	Vid	behov	kan	svensk	text	översättas	till	önskat	språk	genom	funktion	“visa	
översättning”	(se	figur	2,	annotation	2.3).	I	profilen	ställs	det	in	vilket	språk	som	svensk	
text	och	tillhörande	inlägg	eller	kommentar	ska	översättas	till	(se	figur	3,	annotation	
5.1).	
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Figur	2.	Tre	av	prototypens	skärmar.	Från	vänster	ses	skärm	1	över	inloggning,	sedan	två	
skärmar	över	flöde,	skärm	2	och	3.	

 

 
Figur	3.	Två	av	prototypens	skärmar.	Från	vänster	ses	skärm	4	över	publicering,	sedan	skärm	5	

över	profil. 
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5. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat som utkom från utvärderingen av studiens 
prototyp. Resultatet presenteras utifrån fem övergripande teman som framkom under 
utvärderingen.  

 
 
5.1 Tema 1: Användarbas 	
	
Från	designmålet	användarbas	i	liknande	situation	var	prototypen	utformad	att	
information	och	kunskap	delas	till	andra	som	befinner	sig	i	liknande	situationer.	Detta	
designmål	framstod	som	positivt	från	samtliga	respondenter.	Att	prototypen	inte	uteslöt	
att	infödda	svenskar	som	inte	har	genomgått	en	liknande	situation	kan	använda	
prototypen	kommenterades	som	fördelaktigt	av	nio	av	tio	respondenter.	De	som	
kommenterade	det	som	fördelaktigt	beskrev	att	genom	att	involvera	infödda	svenskar	
som	har	kunskap	om	det	svenska	samhället	kunde	mer	utbyte	av	information	skapas.	
Den	återstående	respondenten	som	inte	kommenterade	det	som	fördelaktigt	påpekade	
att	i	vissa	fall	är	det	bara	nyanlända	som	varit	i	den	situationen	och	som	har	liknande	
erfarenhet	som	kan	ge	information.	Det	togs	exempelvis	upp	att	om	en	nyanländ	vill	veta	
hur	ansökningsprocessen	med	migrationsverket	fungerar,	så	kan	inte	en	infödd	svensk	
som	inte	har	genomgått	processen	svara:	 
	

“You	mean	Swedish	people?	I	don’t	think	they	can	help	us	[...].	They	can’t	help	me	because	
they	don’t	know	anything.	But	the	people	that	have	been	immigrant	like	us,	before,	even	
perhaps	from	10	years	[...],	they	have	same	experience.	Same	test	that	we	have	now.	So	they	
can	answer	us.	The	people	that	lives	here	and	grow	up	here,	they	can’t	answer.” 

	
Respondenterna	fick	även	ta	ställning	till	att	viss	information	kunde	komma	från	olika	
organisationer,	som	exempelvis	migrationsverket,	relaterade	till	designmålet	engagera	
användare.	Informationen	från	organisationer	kom	genom	automeddelanden,	vilket	
beskrevs	som	positivt	från	respondenterna	eftersom	informationen	som	tilldelas	är	
säkerställd. 
	
Det	poängteras	att	information	inte	alltid	behöver	vara	från	nyanländas	erfarenhet	utan	
att	så	länge	information	en	kan	tillföra	hjälp	är	det	en	mindre	viktigt	var	den	kommer	
ifrån.	En	av	respondenterna	påpekade	att	det	är	bra	att	involvera	organisationer.	Det	
skulle	tillföra	lika	eller	ännu	mer	användbar	och	relevant	information	än	när	en	
nyanländ	delar	sin	egen	erfarenhet,	eftersom	informationen	som	organisationer	delger	
skall	vara	tillförlitlig	och	korrekt,	vilket	även	en	annan	nyanländ	kommenterade: 
	

“Great,	it	should	provide	100	%	information	[...].	If	it’s	something	that	I	want	to	know	like	a	
new	law	have	been	updated	or	something	good	then	that	would	interest	me.	[...]	If	I	know	
this	is	coming	from	them,	it’s	trustworthy.” 

	
Automeddelanden	kan	tillföra	nyttigt	informationsinnehåll	som	byggs	på	nyanländas	
intresse,	vilket	leder	till	att	användaren	kan	få	hjälp	av	fler	än	enbart	nyanlända	med	
liknande	erfarenheter.	En	av	respondenterna	lyfte	även	fram	att	informationen	som	
delges	inte	behöver	vara	enbart	för	individer	i	nyanländas	situation	utan	även	för	
nyanlända	som	kan	ha	nytta	av	informationen	vid	en	liknande	situation	i	framtiden.	 
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5.2 Tema 2: Digitalisering	
	
Från	designmålet	gränslöst	sker	kommunikationen	på	kamratstödet	digitalt	och	inte	
fysiskt	vilket	kommenterades	fördelaktigt	av	samtliga	respondenter.	Det	lyftes	fram	att	
de	kan	få	hjälp	snabbare	och	enklare	digitalt	jämfört	med	att	behöva	ta	sig	till	en	fysisk	
plats	för	att	få	informationen	eller	kunskapen: 
	

“[...]	So	I	can	ask	questions	like	what	can	I	bring	with	me.	And	someone	there	will	answer	
for	me,	that	you	need	to	bring	you	application	your	photo,	I’d	like	this.	Better	than	I	go	and	
ask,	then	I	go	back,	then	I	bring.	It	will	be	useful.” 

	
Specifikt	lyfts	det	fram	att	nyanlända	som	blir	bosatta	i	ett	asylboende	utanför	centrum,	
har	det	svårt	att	ta	sig	till	fysiskt	exempelvis	myndigheter	för	att	ta		emot	informationen.	
Det	framställs	dessutom	vara	svårt	att	använda	kollektivtrafik	och	att	hitta	den	fysiska	
plats	där	informationen	finns.	Notiserna	framstod	som	positivt,	specifikt	från	en	
respondent	som	lyfte	fram	följande	efter	frågan	om	vad	han	tyckte	om	notiserna	i	
prototypen: 
	

“Of	course	it’s	necessary,	because	if	I	don’t	have	notifications	I	will	not	open	this	
application.	If	I	post	something	and	no	one	will	comment,	or	he	comments	and	I	don’t	have	
this	notification,	there	is	nothing.”	 

	
Designmålet	strukturera	metadata	som	konstruerades	i	prototypen	med	hashtags	lyftes	
fram	som	positivt	eftersom	respondenterna	inte	behöver	vänta	på	att	få	svar	utan	
istället	kan	söka	upp	frågor	som	redan	är	besvarade.	Fyra	av	samtliga	respondenter	
jämförde	med	Facebook	där	de	använder	ett	flertal	grupper	men	påpekade	att	de	
behöver	leta	efter	ämnen	genom	att	scrolla	igenom	alla	inläggen	för	att	hitta	de	som	de	
söker	efter.		Med	hashtags	blir	det	mer	organiserat.	 
	
Det	togs	upp	i	samtliga	intervjuer	att	det	är	mycket	att	ta	till	sig	och	anpassa	sig	efter	
som	nyanländ.	Nyanlända	söker	information	om	exempelvis	att	betala	hyra,	regler	i	
Sverige,	kollektivtrafik,	yttrandefrihet	och	sjukvård.	Samtalsämnena	är	spridda	och	
genom	att	förenkla	sökandet	med	hjälp	av	hashtags	verkar	sökandet	efter	information	
underlättas.	 
	
Till	designmålet	reflektion	låts	användaren	reflektera	under	obegränsad	tid	innan	
inlägget	publiceras.	Samtliga	respondenter	svarade	att	de	kontrollerar	sitt	inlägg	genom	
att	läsa	igenom	alternativt	vid	videomaterial	tittar	igenom	innan	de	publicerar	ett	inlägg.	
En	respondent	kommenterade	följande	vid	fråga	om	han	läser	igenom	inlägg	innan	han	
publicerar	det: 
	

“Of	course,	maybe	ten	times,	ten	times	I	will	read	the	post	before	I	post	it.	Maybe	one	time,	
second	time	I	will	see	if	there	is	something	wrong,	and	I	will	put	more	ideas	or	such,	and	
maybe	I	will	read	one	more	time	yeah.”			 

	
5.3 Tema 3: Anpassning	
	
Till	designmålet	multimediala	kommunikationsformer	konstruerades	prototypen	med	
fler	möjligheter	att	kommunicera	än	endast	med	text,	vilket	samtliga	respondenter	
ansåg	var	positivt.		
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Det	lyftes	fram	att	det	upplevs	flexibelt	att	delge	information,	erfarenheter	och	kunskap	
genom	att	användaren	kan	anpassa	kommunikationsformen	efter	vad	som	ska	
förmedlas.	Exempelvis	förklarade	en	respondent	det	med	exemplet	att	om	han	ska	delge	
hur	språk	byts	på	en	bankautomat	hade	han	valt	att	filma	det	för	att	göra	det	enklare	för	
andra	att	ta	sig	till	informationen.	Det	underlättar	på	så	sätt	gemensamma	
samarbetsdialoger.	Respondenterna	nämnde	även	att	det	stärker	emotionellt	
engagemang	när	de	kan	se	individens	kroppsspråk.		 
	
Rörande	designutmaningen	om	vilka	språk	som	ska	användas	för	kommunikation	sågs	
det	som	fördelaktigt	av	fyra	av	respondenterna	att	språket	var	förinställt	på	svenska.	
Detta	eftersom	det	är	det	språk	som	de	vill	lära	sig	och	det	ökade	deras	självförtroende	
när	de	klarade	av	att	läsa	svensk	text.	Resterande	respondenter	menade	att	språket	
skulle	användaren	själv	kunna	välja.	Att	det	går	att	översätta	text	till	vilket	språk	de	
känner	sig	mest	bekväma	med	sågs	även	som	positivt	eftersom	de	själv	kan	bestämma	
när	de	vill	ha	hjälp	och	kan	säkerhetsställa	att	de	förstod	den	svenska	texten.	
Högtalarenikon	beskrivs	även	som	positiv	från	samtliga	respondenter.	De	kommenterar	
att	den	kan	underlätta	inlärning	genom	att	de	kan	träna	uttal,	samt	att	de	som	inte	kan	
läsa	ändå	kan	ta	till	sig	informationen.	En	respondent	kommenterade	att	han	upplevde	
att	prototypen	anpassade	sig	efter	honom	istället	för	att	han	behövde	anpassa	sig	efter	
prototypen.	En	annan	respondent	beskrev	det	som	följande: 
	

“That’s	why	I	think	is	flexibility	to	serve	different	people	with	different	needs.	Between	
refugee	there	are	everything,	from	people	who	are	well	educated	to	people	who	doesn't	
know	how	to	write	or	people	have	functional	problems	like	no	hand.	Therefore	the	more	
flexible	it	is	the	more	will	it	serve	them.	“ 

	
Det	underströks	från	samtliga	respondenter	att	nyanlända	har	olika	bakgrunder	med	
olika	kulturer,	utbildningar,	yrkeserfarenheter	och	levnadssätt.	 
	
5.4 Tema 4: Utbyte av information	
	
Till	designmålet	delge	information	konstruerades	prototypen	för	nyanlända	att	kunna	
utbyta	information,	erfarenheter	och	kunskap	till	varandra	vilket	kommenterades	som	
positivt	av	samtliga	respondenter.	Under	utvärderingen	noterades	det	från	
respondenterna	som	en	självklarhet	att	kunna	dela	information.	En	av	respondenterna	
lyfte	fram	att	genom	att	låta	andra	dela	information	underlättar	det	för	nyanlända	att	
kunna	integreras	i	samhället	genom	att	informationen	blir	mer	tillgänglig: 
	

“Yes,	of	course	because	as	an	new	arrival	here	in	Sweden	I	have	lot	of	problems	to	manage	
my	daily	life	problems,	from	when	do	I	start,	specially	when	I	don’t	have	guidelines.	[...]	Like	
in	the	camp,	he	has	been	here	before	me	and	for	example	he	graduated	from	the	camp,	then	
he	need	new	things	like,	bank	account,	id,	and	cards.	All	this	information	need	to	know	and	
lot	of	people	don’t	know	the	answer	and	are	busy.“ 

	
En	annan	respondent	lyfte	fram	att	vid	de	tillfällen	information	söks	fysiskt,	från	
exempelvis	myndigheter,	kan	det	hända	att	informationen	inte	finns	att	tillgå.	Därmed	
påpekade	denna	respondent	att	det	är	fördelaktigt	att	kunna	få	information	på	fler	sätt	
och	även	att	få	det	digitalt:	 
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“When	I	tried	to	go	to	organisation	sometime	they	give	me	lot	of	answers	and	sometime	
general	answer	and	sometime	they	tell	me	to	read	on	the	website	and	sometime	they	tell	
me	to	come	back	later	because	they	are	busy	so	I	feel	lost	and	curse	all	of	the	time.	So	if	I	
have	a	chance	even	if	it’s	only	10%	I’d	still	use	it.	It	increase	my	chances	to	find	an	answer	
and	easier	because	it	reaches	to	bigger	audience.” 

	
Designmålet	spridning/delning	inkluderas	även	under	detta	tema	eftersom	funktionen	
möjliggör	utbyte	av	information	genom	återutsändning	av	tidigare	publicerat	material.	
Vid	frågor	om	vad	respondenterna	tyckte	om	funktionen	gav	det	svar	som	exempelvis	
“It’s	good”,	“Det	är	bra”	och	“It’s	all	positive.	It’s	all	positive	in	general”.	Vid	följdfrågor	om	
varför	de	tyckte	på	detta	sätt	gav	det	svar	som	exempelvis	“It’s	good,	it’s	like	Facebook”.	 
	
5.5 Tema 5: Identifiering 	
	
Från	designutmaningen	rörande	användning	av	video-	och	bildmaterial	valdes	det	att	
designa	prototypen	utan	profilbild.	Dock	noterades	inget	obehag	under	utvärderingens	
gång	med	att	använda	video	eller	bilder.	Respondenternas	förslag	under	utvärderingen	
att	filma	sig	själva	för	att	på	så	sätt	tydligare	få	fram	information	och	stärka	emotionellt	
engagemang.	 
	
Att	det	inte	fanns	en	profilbild	sa	åtta	av	tio	respondenter	var	positivt.	Det	lyftes	fram	
från	en	respondent	att	han	inte	ville	ha	en	bild	på	sig	själv	för	att	han	var	rädd	för	andras	
fördomar	gällande	att	han	var	flykting.	Genom	att	den	inte	fanns	var	det	enklare	för	
honom	att	delge	information,	det	underlättade	diskussioner	och	det	blev	enklare	att	
uttrycka	sig	utan	rädsla	för	andras	fördomar.	Det	lyfts	även	fram	att	just	profilbilden	
inte	är	nödvändig	eftersom	syftet	inte	är	att	skapa	vänner	digitalt,	likt	sociala	medier,	
utan	för	att	få	information	från	andra	i	liknande	situation. 
	

“No	you	don’t	need	here	profile	or	picture.	Because	it’s	not	to	get	action,	I	don’t	need	to	
know	him	and	he	doesn’t	need	to	know	me.	Who	I	am,	he	just	needs	to	know	what	I	know.	I	
will	take	from	his	experience	and	not	from,	I	don’t	want	Facebook,	Facebook	is	to	know	
people,	how	he	looks,	how	he	lives,	how	he	something	else.	Social	media.	This	one	is	
something	else.” 

	
Det	lyfts	även	fram	att	om	de	som	skriver	är	anonyma	eller	inte	heller	är. 
	

“Du	behöver	inte	se	profilen	eller	något	för,	det	spelar	ingen	roll	för	han,	det	spelar	ingen	
roll	vem	är	han,	det	handlar	om	det	han	skriver,	om	det	är	bra	information	eller	inte,	eller	
om	det	är	någon	fråga	han	vill	svara	på	eller	så.	Det	viktiga	är	inte	vem	är	han,	vem	
kommer	han	ifrån,	det	spelar	ingen	roll.”		 

	
För	den	respondenten	som	ville	ha	en	profilbild	var	det	för	att	profilbilden	visar	
personens	karaktär,	även	om	bilden	inte	var	på	personen	i	fråga.	Profilbilden	är	ett	sätt	
att	uttrycka	sig	och	samtidigt	visa	att	profilen	ägs	av	en	verklig	individ.	Det	skapade	tillit	
till	personen	och	informationen	som	delas	vilket	skapar	gemensamma	
samarbetsdialoger.	Det	beskrevs	även	att	det	underlättar	självexponering	och	känsliga	
diskussioner	när	respondenten	vet	vem	det	är	som	respondenten	kommunicerar	med.	 
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När	frågan	vändes	till	att	respondenten	skulle	ta	ställning	till	att	den	som	respondenten	
skriver	med	är	anonym	framkom	det	att	de	vill	veta	vissa	aspekter	för	att	kunna	ta	
ställning	till	om	det	som	skrivs	är	sant.	Det	krävdes	förtroende	för	den	andra	som	skrev,	
och	framhölls	att	de	ville	veta	var	de	andra	befinner	sig	geografiskt.	Till	designmålet	
närhet	designades	prototypen	med	en	karta	som	visuellt	visar	var	de	andra	som	
kommenterar	befinner	sig.	Samtliga	respondenter	var	positiva	till	detta	och	sex	
respondenter	kommenterade	att	det	skapade	möjligheter	för	dem	att	kunna	mötas	upp	
och	bli	vänner	om	de	befann	sig	på	samma	geografiska	plats.	Det	lyftes	även	fram	som	en	
lättnad	att	respondenterna	kunde	se	att	andra	hade	samma	problem	som	dem,	att	de	
inte	var	ensamma.	Att	se	var	den	som	kommenterade	befann	sig	geografiskt	gav	även	
mer	tillförlitlighet	till	den	information	som	individen	bakom	kommentaren	
kommunicerade.	 
	

“If	I’m	in	Halmstad	and	he’s	in	Göteborg,	it’s	different.	So	if	he	is	posting	from	there	maybe	
it’s	different	[...].	Maybe	I	will	trust	maybe	not	because	it’s	another	place.	But	if	he’s	posting	
from	same	place,	like	I’m	in	Halmstad	and	he’s	in	Halmstad,	so	now	I’m	90	%	sure	I	will	
trust	what	he	is	saying,	because	he	is	living	here.	And	that	is	a	good	thing.” 

	
Samtliga	respondenter	vill	ha	någon	form	av	information	om	vem	som	skrev	inlägg	för	
att	kunna	avgöra	om	de	kunde	lita	på	informationen	som	förmedlades. 
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6. Analys och diskussion 
 

Utifrån resultatet av utvärderingen sammanställdes designprinciper som presenteras 
nedanför med en analys och diskussion av varje princip. Även hybrida digitala kamratstöd 
diskuteras och ger återknytning till studiens syfte.  

 
 
6.1 Utvärdering av ett hybrid digitalt kamratstöd	
	
Utvärderingen	av	det	hybrida	digitala	kamratstödet	har	haft	som	syfte	att	undersöka	om	
kamratstödet	kan	upplevas	som	stödjande	för	nyanlända	och	huruvida	
designutmaningar	relaterade	till	nyanlända	hanteras.	Utifrån	utvärderingens	resultat	
skapades	designprinciper	för	hybrida	digitala	kamratstöd	vars	syfte	är	att	stödja	
nyanlända.	 
	
Principerna	är	tänkta	att	gynna	delning	av	information	och	på	så	sätt	bygga	en	grund	på	
hur	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	stödja	nyanlända.	Utifrån	den	tematiska	analysen	
uppmärksammades	designmålet,	delge	information,	vara	integrerad	i	samtliga	teman	
och	därför	inte	sammanställdes	som	en	princip.	Detta	eftersom	det	innefattar	
förutsättningen	för	att	ett	hybrid	digitalt	kamratstöd	ska	finnas,	nämligen	utbyte	av	
information,	kunskaper	och	erfarenhet	med	andra.	Utifrån	den	tematiska	analysen	
uppmärksammades	det	även	att	designmålet,	spridning/delning	inte	gav	tillräckligt	med	
material	att	driva	en	analys	på.	Att	kunna	dela	inlägg	är	exempelvis	centralt	i	sociala	
medier,	och	därmed	kanske	togs	funktionen	för	givet	av	respondenterna.	 
	

6.1.1 Designprincip a: Tolerans 	
	
Till	denna	princip	inkluderas	designutmaningen	rörande	språk,	läs-	och	skrivsvårigheter	
och	användning	av	digital	teknik.	Här	inkluderas	även	designmålet	multimediala	
kommunikationsformer.		
Designutmaningarna	tog	uttryck	i	prototypen	genom	funktionerna	för	översättning,	få	
inlägg	upplästa,	möjlighet	att	kommunicera	med	röstmeddelanden	och	inga	
gestbaserade	funktioner.	Designmålet	tog	uttryck	i	prototypen	genom	att	fler	
kommunikationsformer	än	text	fanns.	Från	utvärderingen	lades	detta	designmål	och	
utvärdering	tillsammans	i	tema	anpassning.	 
	
Genomgående	i	både	förstudie	och	utvärdering	har	nyanlända	beskrivits	som	en	
fragmenterad	målgrupp.	Tidigare	har	det	beskrivits	att	det	finns	ett	brett	spektrum	av	
tillgång	och	användning	av	digital	teknik	(Alman	&	Iman,	2015)	samt	läs-	och	
skrivsvårigheter	(Talhouk	et	al.,	2016)	bland	nyanlända.	Dock	noterades	inte	dessa	
utmaningar	under	studiens	gång.	Att	de	inte	noterades	betyder	inte	att	dessa	spektrum	
inte	existerar.	Andra	skillnader	lyfts	istället	fram	relaterade	till	utbildning,	
språkkunskaper,	ålder,	intressen,	levnadsvanor	och	kultur.	Detta	komplicerar	design	för	
nyanlända	eftersom	det	är	en	så	pass	heterogen	grupp	med	olika	förmågor.	Samtidigt	är	
nyanlända	specifikt	i	behov	av	information,	bekräftelse	och	känslomässigt	stöd,	främst	i	
det	inledande	skedet	av	bosättningen	(Stewart	et	al.,	2008),	vilket	är	det	som	förenar	
målgruppen.	För	att	det	hybrida	digitala	kamratstödet	ska	inkludera	en	heterogen	
målgrupp	med	olika	förmågor	ställs	det	krav	för	hur	hybrida	digitala	kamratstöd	ska	
designas.		
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För	att	ingen	individ	ska	lämnas	utanför	krävs	det	att	hybrida	digitala	kamratstöd	
designas	för	social	inkludering	oavsett	utbildning,	teknisk	förmåga	eller	andra	
begränsningar. 
	
Att	eftersträva	en	designlösning	som	är	så	pass	flexibel	och	anpassningsbar	att	den	kan	
användas	av	samtliga	nyanlända	kan	verka	åtråvärt,	dock	går	det	förmodligen	inte	att	
inkludera	samtliga	eftersom	målgruppen	är	så	pass	heterogen.	Däremot	kan	en	
designlösning	designas	för	flertalet	och	rikta	in	sig	mot	de	större	grupperna	med	
tolerans	för	deras	begränsningar.	Samtliga	av	de	designutmaningar	och	designmål	som	
var	under	temat	anpassning	i	resultatdelen	ingår	därav	i	denna	princip	att	designa	för	
tolerans.	 
	
Denna	princip	kan	därav	sammanfattas	med	att	kamratstödet	måste	präglas	av	tolerans	
mot	användaren,	det	vill	säga	att	kamratstödet	är	medvetna	om	sin	målgrupps	
begränsningar	och	eftersträvar	att	underlätta	dessa.	På	så	sätt	kan	användaren	känna	att	
kamratstödet	verkligen	är	till	för	att	uppfylla	deras	behov	av	stöd. 
	
 6.1.2 Designprincip b: Kontroll 	
	
Denna	princip	innehåller	designmålen	gränslöst,	reflektion	och	strukturera	metadata.	
Designmålen	tog	uttryck	i	prototypen	genom	att	det	fanns	notiser,	obegränsat	med	tid	
innan	ett	inlägg	publicerades	och	att	hashtags	användes	för	att	förenkla	sökning	av	
information.	Från	utvärderingen	lades	dessa	designmål	tillsammans	i	temat	
digitalisering.	 
	
Eftersom	kamratstöds	kommunikation	sker	digitalt	kan	tidsmässiga,	geografiska	och	
rumsliga	begränsningar	elimineras	(Coulson	et	al.,	2007).	På	så	sätt	beskrevs	det	under	
utvärderingen	att	nyanlända	inte	behövde	ta	sig	till	fysiska	platser	för	att	söka	
information,	inte	heller	behöver	de	förlita	sig	på	att	fysisk	information	ska	komma	till	
dem.		
Likt	Coulson	et	al.,	2007	skriver	om	traditionella	digitala	kamratstöd	kan	individen	ta	
emot	eller	dela	meddelanden	när	användaren	finner	det	passa	och	där	användaren	
finner	det	lämpligt.	Det	kan	ses	som	att	nyanlända	får	mer	tillgång	till	information,	på	så	
sätt	även	mer	kontroll	över	deras	situation.	På	så	sätt	kan	de	bli	mer	delaktiga	i	sin	
process	mot	uppehållstillstånd	och	även	mer	upplysta	om	sina	rättigheter. 
	
Genom	att	strukturera	data	och	kategorier	i	digitala	sammanhang	kan	användare	hitta	
information	och	inlägg	relaterade	till	ett	visst	ämne	eller	diskussion	(Grajales	III	et	al.,	
2014).	Detta	framhölls	även	påverka	tillgången	på	information	under	utvärderingen.	
Specifikt	i	åtanke	att	nyanlända	behöver	information	från	flera	områden.	Kan	den	
nyanlända	placeras	i	kontroll	över	sökandet	och	även	få	tid	att	själv	bestämma	när	ett	
inlägg	ska	publiceras	nås	responser	i	form	av	stöd.	Från	utvärderingen	kontrollerades	
material	av	respondenterna	innan	det	publicerades.	Det	verkade	ske	en	bearbetning	av	
den	egenproducerade	texten	där	respondenten	reflekterar	över	fler	sätt	att	bidra	med	
hjälp	till	annan	deltagare.	Det	kan	tolkas	som	att	känna	egenmakt	och	att	respondenten	
är	i	kontroll	över	vad	som	ska	framföras.	Genom	att	bearbeta	den	egenproducerade	
texten	belyses	individens	inre	känslor	och	ger	ökad	kontroll	och	inflytande	till	ens	liv	
(Barak	et	al.,	2008)	på	så	sätt	ger	kontrollen	även	respons	i	form	av	upplevelse	av	stöd.	 
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Att	användaren	ska	uppleva	kontroll	verkar	vara	centralt	för	att	nå	flertalet	positiva	
responser	som	i	sig	ger	en	upplevelse	av	stöd.	Därför	kan	denna	princip	sammanfattas	
med	att	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	stödja	nyanlända	genom	att	få	dem	känna	att	
de	har	kontroll	över	sin	situation.	Med	det	menas	att	deltagaren	i	hybrida	digitala	
kamratstöd	har	kontroll	över	vad	och	när	informationen	ska	tas	emot	eller	delges. 
	

6.1.3 Designprincip c: Transparens	
	
Till	denna	princip	inkluderas	designutmaningen	rörande	nyanländas	vilja	att	använda	
bild-	och	videokommunikation	(Talhouk	et	al.,	2016)	och	designutmaningen	rörande	
hierarkisk	social-	och	familjestruktur.	Här	inkluderas	även	designmål	närhet	och	
anonymitet	som	tog	uttryck	i	prototypen	att	det	visades	en	karta	över	Sverige	där	de	
mest	förekommande	geografiska	platserna	hos	användarna	visades	samt	utan	profilbild	
eller	annan	koppling	till	användarna.	Från	utvärderingen	lades	dessa	designmål	och	
designutmaningar	ihop	till	temat	identifiering.	Under	utvärderingarna	
uppmärksammades	inget	obehag	att	använda	bild-	och	videokommunikation.	Flertalet	
respondenter	gav	olika	förslag	på	att	filma,	alternativt	fota	sig	själv.	Någon	hierarkisk	
social-	och	familjestruktur	med	delande	av	digitala	enheter	som	kunde	komplicera	
anonymiteten	(Talhouk	et	al.,	2016)	har	inte	heller	noteras,	eftersom	samtliga	
respondenter	ägde	och	använde	en	mobil	enhet.	 
	
När	sociala	medier	användes	som	verktyg	för	digitalt	kamratstöd	uppenbarade	sig	vissa	
begränsningar.	Exempelvis	lyfts	det	fram	under	utvärderingen	att	sociala	medier	
respektive	digitala	kamratstöd	har	olika	syften.	Sociala	medier	är	främst,	som	namnet	
avslöjar,	för	att	socialisera	i	syfte	att	hålla	kontakt	med	andra	(Grajales	III	et	al.,	2014)	
och	är	därför	designad	för	det.	Användaren	har	en	egen	profil	där	information	till	
användaren	kopplas	och	visas	för	andra.	Traditionella	digitala	kamratstöd	har	ett	annat	
syfte,	att	öka	självexponering	och	minska	rädsla	för	fördomar	från	andra	(Coulson	et	al.,	
2007),	därför	är	deltagarna	istället	anonyma	(Barak	et	al.,	2008).		
Det	är	en	tydlig	skillnad	mellan	de	digitala	mediumen,	där	det	på	sociala	medier	tydligt	
ska	framgå	vem	användaren	är.	Från	denna	studie	av	design	av	ett	hybrid	digitalt	
kamratstöd	lyfts	det	upp	att	hybrida	digitala	kamratstöd	måste	hitta	en	balans	mellan	
anonymitet	och	att	visa	vem	deltagaren	är,	en	balans	mellan	sociala	medier	och	
traditionella	digitala	kamratstöd	för	att	kunna	skapa	transparens	mellan	deltagarna	och	
informationen	som	utbyts	mellan	dem.	 
  
Ett	exempel	är	att	låta	användarna	se	var	de	andra	deltagarna	befinner	sig	men	ta	bort	
övrig	information	om	deltagarna.	Denna	information	var	tillräcklig	för	att	förmedla	
transparens	enligt	respondenterna.	Det	härleds	att	det	finns	en	känsla	av	närhet	mellan	
användarna	eftersom	respondenterna	kommenterade	att	de	kunde	träffas	och	bli	
vänner	utöver	den	virtuella	världen	likt	det	Kietzmann	et	al.	(2011)	beskrivit.	Vad	som	
gör	att	denna	funktion	medför	en	sådan	upplevelse	återstå	att	svara	på.	Genom	att	skapa	
transparens	och	med	det	närhet	mellan	deltagarna	av	hybrida	digitala	kamratstöd	gav	
det	enligt	utvärderingen	en	känsla	av	att	inte	vara	ensam.	Det	skapas	som	en	social	
inkludering,	en	känsla	av	att	vara	del	av	ett	samhälle,	för	att	motverka	social	
utestängning.	 
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Denna	princip	sammanfattas	med	att	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	utnyttja	sin	
kombination	av	komponenter	från	sociala	medier	och	traditionella	digitala	kamratstöd	
för	att	skapa	transparens	mellan	deltagarna.	Detta	innebär	att	lyfta	fram	aspekter	om	
deltagarna,	exempelvis	var	de	befinner	sig,	för	att	skapa	transparens	utan	att	helt	ta	bort	
anonymiteten.	På	så	sätt	kan	en	social	inkludering	som	stödjer	nyanlända	skapas. 
	

6.1.4 Designprincip d: Tillförlitlighet	
	
Till	denna	princip	inkluderas	designutmaningen	rörande	förkastelse	av	tjänst	om	det	
inte	finns	infödda	svenskar	som	använder	kamratstödet.	Här	inkluderas	även	
designmålen	engagera	användare	och	användarbas	i	liknande	situation.	De	tog	uttryck	i	
prototypen	genom	att	kunna	skriva	ut	automeddelanden	från	organisationer	och	att	ha	
inriktad	information	mot	nyanlända.	Från	utvärderingen	lades	dessa	designmål	och	
designutmaningar	ihop	till	temat	användarbas. 
	
Traditionella	digitala	kamratstöd	riktar	sig	mot	grupper	av	deltagare	som	befinner	sig	i	
liknande	situationer,	där	deltagarna	delar	liknande	problem	och	har	behov	av	
emotionellt	stöd	från	varandra	(Barak	et	al.,	2008).	Detta	visade	sig	skilja	från	hybrida	
digitala	kamratstöd	för	nyanlända.	Från	både	förstudie	och	utvärdering	har	det	
beskrivits	att	nyanlända	önskar	att	andra	som	inte	varit	eller	är	i	liknande	situation	även	
ska	inkluderas	i	kamratstödet.	Dock	noterades	inget	negativt	om	kamratstödet	endast	
användes	av	nyanlända,	något	som	framkom	i	förstudien	som	problematiskt.	 
Det	lyfts	fram	under	utvärderingen	att	respondenterna	är	främst	behov	av	stöd	genom	
information.	Därför	uppfattas	det	fördelaktigt	att	det	hybrida	digitala	kamratstödet	tar	
inspiration	från	sociala	medier,	där	flera	aktörer	är	involverade	(Moorhead	et	al.,	2013),	
jämfört	med	traditionella	digitala	kamratstöd	där	det	främst	är	en	aktör	involverad	
(Solomon,	2009). 
	
Att	nyanlända	är	mer	i	behov	av	stöd	genom	information	ställer	krav	på	kamratstödet	
och	att	informationen	och	kunskapen	som	förmedlas	ska	vara	tillförlitlig.	Upplevs	det	
inte	som	tillförlitligt	kan	inte	användaren	ta	till	sig	informationen	och	stödet	uteblir.	
Detta	kan	förklara	varför	just	designmålet	engagera	användare	fick	positiv	respons	från	
samtliga	respondenter.	Genom	att	bjuda	in	fler	aktörer	att	förmedla	information	styrs	
informationsinnehållet	mot	evidensbaserade	ämnen	(Pechmann	et	al.,	2015)	och	det	
upplevdes	stärka	förtroendet	och	tillförliten	till	kamratstödet.	Det	medför	även	att	
hybrida	digitala	kamratstöd	för	nyanlända	inte	endast	bör	följa	designmålet	
användarbas	i	liknande	situation	likt	traditionella	digitala	kamratstöd	(Barak	et	al.,	
2008). 
	
Därför	poängterar	denna	princip	vikten	att	inte	endast	följa	traditionella	digitala	
kamratstöd	utan	att	utnyttja	sina	komponenter	från	sociala	medier	att	bjuda	in	andra	
aktörer	som	kan	förmedla	tillförlitlig	information.	På	så	sätt	kan	nyanlända	förlita	sig	på	
kamratstödet	och	responser	i	form	av	upplevelse	av	stöd	nås. 
	
6.2 Sammanställning	
	
I	tabell	7	sammanfattas	designutmaningar	och	designmål	till	sin	tillhörande	princip.	
Principerna	är	studiens	bidrag	och	beskriver	hur	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	
designas	för	att	stödja	nyanlända.	 
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Designprincip Designutmaning Designmål 

Tolerans Nyanlända	har	olika	läs-	och	skrivförmågor,	
det	finns	även	analfabeter.	 
	
Det	finns	en	digital	klyfta	hos	nyanlända	
som	beror	på	tillgång	till	och	användning	av	
digital	teknik	och	möjligheten	att	betala	för	
digitala	tjänster.	
	
Nyanlända	är	en	målgrupp	som	
kommunicerar	via	olika	språk	och	som	
samtidigt	vill	lära	sig	svenska.	

Multimediala	
kommunikationsformer,	att	
kommunikation	kan	ske	i	fler	
former	än	endast	
textkommunikation.	 

Kontroll	  Gränslöst,	användaren	behöver	
inte	anpassa	sig	efter	
tidsmässiga,	geografiska	eller	
rumsliga	begränsningar.	
	
Reflektion,	användaren	ges	tid	
att	se	över	sitt	material	innan	
det	ska	delas	till	andra.	
 
Strukturera	metadata,	att	
underlätta	för	användare	att	
hitta	data,	information	och	
inlägg	relaterade	till	en	viss	
diskussion	eller	ämne.	

Transparens Det	kan	finnas	en	hierarkisk	social-	och	
familjestruktur	där	det	exempelvis	är	en	
mobiltelefon	som	delas	med	ens	
familjemedlemmar.	Det	komplicerar	
anonymiteten	när	det	är	flera	användare	
som	använder	samma	enhet.	
	
Det	finns	kulturella	normer	som	påverkar	
acceptansen	att	ta	emot	och	skicka	bilder.	
Detta	komplicerar	användandet	av	bild-	och	
videokommunikation	hos	digitala	tjänster.	

Närhet,	genom	att	låta	
användare	se	om	andra	är	
tillgängliga	och	låta	andra	ta	
del	av	var	användaren	
befinner	sig	geografiskt.		
 
Anonymitet,	användaren	tillåts	
att	vara	anonym	för	att	
underlätta	självexponering	och	
känsliga	diskussioner. 

Tillförlitlighet Det	kan	finnas	en	risk	att	nyanlända	väljer	
att	inte	använda	digitala	tjänster	om	det	
inte	finns	svenskar	som	är	födda	och	
uppväxta	i	Sverige	som	använder	tjänsten.		

Engagera	användare,	att	
engagera	till	konversation	och	
styra	innehållet	mot	
evidensbaserade	ämnen.	
	
Användarbas	i	liknande	
situation,	utbyter	information	
och	erfarenheter	till	de	som	
befinner	sig	i	en	liknande	
situation. 

Tabell	7:	Designprinciper	med	dess	designutmaningar	och	designmål. 
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6.3 Implikationer för design av hybrida digitala kamratstöd för nyanlända	
	
Nyanlända	är	en	grupp	som	är	i	riskzonen	för	att	drabbas	av	psykisk	ohälsa	
(Socialstyrelsen,	2015)	och	en	grupp	som	inte	alltid	får	tillgång	till	den	vård	som	de	har	
rätt	till	(Socialstyrelsen,	2016).	De	är	i	behov	av	stöd	och	information	samtidigt	som	de	
möter	flera	svårigheter	med	att	söka	det	stödet	och	informationen	(Simich	et	al.,	2005).	
Därför	vill	denna	studie	undersöka	hur	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	för	att	
stödja	nyanlända.	Förhoppningen	är	att	designprinciperna	ska	bidra	design	av	stöd	för	
nyanlända	och	att	besvär	som	stör	det	psykiska	välbefinnandet	ska	lindras	innan	det	
leder	till	att	vård	måste	sökas. 
	
För	att	underlätta	nyanländas	situation	utnyttjas	det	mer	traditionella	digitala	
kamratstödet	i	kombination	med	sociala	medier	för	att	öppna	upp	för	nya	former	av	
kamratstöd	(Barak	&	Grohol,	2011).		
Genom	att	kombinera	komponenter	av	de	båda	kan	de	begränsningar	som	identifierats	
tidigare	rörande	integritet	och	sekretess	(Moorhead	et	al.,	2013)	exempelvis	hanteras	på	
nya	sätt,	vilket	öppnar	för	nya	vägar	att	möta	och	stödja	nyanlända.	Genom	att	
demonstrera	hur	olika	digitala	medier	kan	kombineras	för	att	skräddarsys	efter	sin	
målgrupps	behov	och	anpassa	efter	deras	begränsningar	ämnar	studien	att	ge	
inspiration	till	andra	liknande	studier.	Hybrida	digitala	kamratstöd	ger	även	möjlighet	
till	samarbete	hos	nyanlända.	Det	kan	skapa	gemenskap	dem	emellan	vilket	kan	ge	en	
känsla	av	social	inkludering	och	på	så	sätt	motverka	social	utestängning. 
	
Principerna	som	utkom	från	studien	lyfter	även	fram	specifika	behov	hos	nyanlända	
som	inte	uppmärksammats	tidigare.	Behov	som	att	få	stöd	genom	information	av	olika	
aktörer	och	inte	endast	individer	i	liknande	situation	och	att	den	informationen	som	ges	
måste	upplevas	tillförlitlig.		
Även	deras	behov	av	information	från	flera	olika	områden	och	begränsningar	i	
exempelvis	läskunnighet	sätter	krav	på	att	kamratstödet	ska	vara	inkluderade	och	
främjande	av	stöd.	Genom	att	lyfta	fram	dessa	behov	kan	framtida	design	ha	dem	i	
åtanke	vid	design	för	nyanlända.	 
	
Genom	att	adressera	dessa	behov	i	ett	hybrid	digitalt	kamratstöd	för	att	stödja	
nyanlända	kan	information	fås	och	göras	mer	tillgänglig	för	nyanlända.	På	så	sätt	skulle	
nyanlända	kunna	få	hjälp	i	ett	tidigt	skede	istället	för	att	oro	och	funderingar	påverkar	
det	psykiska	välbefinnandet	och	vård	måste	sökas.	Kanske	hade	detta	kunnat	minska	
den	påverkan	nyanlända	haft	på	vården.	 
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7. Slutsats 
	
Denna	studie	ämnade	svara	på	följande	frågeställning: 
	
Hur	kan	hybrida	digitala	kamratstöd	designas	för	att	stödja	nyanlända? 
	
För	att	svara	på	frågan	utfördes	först	en	litteraturstudie	och	en	förstudie.	Resultatet	från	
båda	studierna	sammanfattades	till	designmål	och	designutmaningar	som	byggdes	in	en	
prototyp	som	sedan	utvärderades.	Utifrån	det	analyserade	resultatet	från	utvärderingen	
utformades	fyra	designprinciper	för	design	av	hybrida	digitala	kamratstöd	med	syfte	att	
stödja	nyanlända.	Resultatet	av	studien	visar	att	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	
designas	enligt	följande	principer	för	att	stödja	nyanlända:	tolerans,	kontroll,	transparens	
och	tillförlitlighet.	Med	det	menas	att	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	för	att	ha	
tolerans	mot	användarna	och	deras	begränsningar,	överlåta	kontroll	till	sina	användare,	
skapa	transparens	mellan	användarna	samt	möjliggöra	att	ytterligare	aktörer	kan	delta	
med	tillförlitlig	information	för	att	ge	en	stödjande	upplevelse.	 
	
De	fyra	principerna	är	det	bidrag	som	studien	resulterat	i	och	som	tillsammans	visar	hur	
hybrida	digitala	kamratstöd	kan	designas	för	att	stödja	nyanlända.	Principernas	syfte	är	
att	stödja	nyanlända,	en	målgrupp	som	möter	utmaningar	rörande	kommunikation,	
ekonomisk	integration	och	lokalisering.	De	står	i	riskzonen	av	att	drabbas	av	psykisk	
ohälsa	och	kan	belasta	vården.	Ur	ett	hållbart	samhällsperspektiv	finns	det	behov	av	att	
lyfta	fokus	mot	att	designa	lösningar	som	kan	stödja	nyanlända	i	ett	tidigt	skede	och	
underlätta	deras	integration	i	samhället;	kanske	kan	även	deras	välbefinnande	bibehålls	
eller	till	och	med	förbättras.	På	så	sätt	kan	även	belastningen	på	vården	minska.	Genom	
att	skapa	hybrida	digitala	kamratstöd	som	främjar	samarbete	mellan	nyanlända	bidrar	
det	till	social	inkludering,	en	känsla	av	samhörighet	för	nyanlända.	På	så	sätt	minskas	
social	utestängning	och	att	nyanlända	kan	uppleva	sig	som	en	del	av	samhället.	På	så	sätt	
fås	socialt	stöd	från	kamratstödet	vilket	kan	underlätta	integrationen	för	nyanlända	
vilket	i	sin	tur	gynnar	samhället.		 
	

7.1 Förslag på vidare studier	
	
Slutsatsen	resulterar	i	fyra	designprinciper	för	design	av	hybrida	digitala	kamratstöd	för	
att	stödja	nyanlända.	Dessa	behöver	ytterligare	utvärdering	för	att	kunna	
säkerhetsställa	att	upplevelsen	är	stödjande,	exempelvis	genom	att	utvärdera	med	ett	
större	urval	och	under	längre	tid.	Det	behövs	även	ytterligare	studier	om	hur	nyanlända	
som	inte	har	möjlighet	eller	exkluderas	från	hybrida	digitala	kamratstöd	kan	stödjas. 
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Bilaga 1. Ramverk för att värdera positiva responser  
	
De	positiva	responser	som	ger	en	upplevelse	av	stöd	hos	traditionellt	digitalt	
kamratstöd	och	sociala	medier,	som	identifierats	i	litteraturen,	sammanfattas	här	i	ett	
ramverk.	Här	ges	en	uppfattning	av	vad	det	kommande	hybrida	digitala	kamratstödet	
kan	tänkas	nå	för	stöd	genom	design	baserad	på	de	identifierade	designmålen.	Vid	
utvärdering	användes	detta	ramverk	för	att	bestämma	vad	som	ska	frågas	vid	den	
efterföljande	intervjun	och	vad	som	studien	anser	inkluderas	under	termen	stöd.	 
	
Ramverk	över	positiva	responser	av	traditionellt	digitalt	kamratstöd	och	sociala	medier. 

Digitalt	medium Positiv	respons Referens 

Traditionellt	
digitalt	
kamratstöd 

Får	information	om	andra	som	är	i	liknande	
situation	samtidigt	som	liknande	erfarenheter	kan	
utbytas	med	andra. 

(Han	&	Belcher,	
2001) 

 

Ger	personlig	tillväxt	i	form	av	ökat	självförtroende	
och	självkänsla.	 

(Solomon,	2004). 

 

Belyser	individens	inre	känslor.	Ger	ökad	känsla	av	
kontroll	och	inflytande	i	sitt	liv. 

(Barak	et	al.,	2008) 

 

Ger	en	känsla	av	egenmakt	och	hopp. (Solomon,	2004). 
 

Ökar	självexponering	och	underlätta	känsliga	
diskussioner.	Lättare	kunna	uttrycka	sig	utan	rädsla	
för	fördomar	från	andra.	 

(Coulson	et	al.,	
2007) 

 

Skapar	en	lugn	och	bekväm	atmosfär	för	deltagaren,	
dessutom	kan	deltagaren	välja	sin	egen	miljö.	 

(Barak,	Boniel-
nissim	&	Suler,	
2008) 

 

Möjliggör	återhämtning	från	tidigare	situationer	och	
upplevelser. 

(Barak	et	al.,	2008;	
Solomon,	2004). 

Sociala	medier Skapar	gemensamma	samarbetsdialoger. (Grajales	III	et	al.,	
2014) 

 

Stärker	emotionellt	engagemang. (Chou,	Hunt,	Folkers	
&	Augustson,	2011). 

 

Förenklar	sökandet	av	information	och	inlägg	
relaterade	till	en	viss	diskussion	eller	ämne. 

(Grajales	III	et	al.,	
2014). 

 

Styr	informationsinnehåll	mot	evidensbaserade	
ämnen. 

(Pechmann	et	al.,	
2015) 

 

Känsla	av	närhet	mellan	användarna,	skapar	en	
brygga	mellan	den	verkliga	och	virtuella	världen. 

(Kietzmann	et	al.,	
2011) 

Tabell:	Positiva	responser	från	de	digitala	mediumen	traditionellt	digitalt	kamratstöd	och	
sociala	medier.  
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_______________________________________________________________ 
	
Bilaga 2. Intervjuschema  
	
Intervjuschema nyanlända	
	
Allmänt	
Skulle	du	kunna	kort	presentera	och	berätta	lite	om	dig	själv? 
Hur	länge	har	du	varit	i	Sverige? 
Skulle	du	kort	kunna	beskriva	hur	det	är	att	komma/	vara	i	ett	nytt	land?	  
	
Tema:	Söka	information	
(Med	information	menar	vi	exempelvis	information	om	hur	man	söker	vård,	jobb,	mat	osv.	Inte	
direkt	asylärenden	utan	mer	sådant	kopplat	till	samhället.) 
	
Hur	fick	du	information	när	du	först	kom	till	Sverige? 
	
Sökte	du	själv	någon	information	när	du	kom	till	Sverige? 
	 Om	ja,	vad	för	information	sökte	du? 

Hur	och	varifrån	sökte	du	då	informationen	ifrån?	 
	 Varför	valde	du	att	söka	därifrån?	 
	 Hur	fick	du	reda	på	var	du	skulle	vända	dig	för	att	få	information? 
	
(Om	inte	tidigare	nämnts)	Sökte	du	någon	information	via	nätet? 
	 Vad	föredrar	du,	att	få	information	via	nätet	eller	fysiskt? 
	 Varför? 

Finns	det	något	du	tycker	är	svårt	med	att	vara	på	nätet/	använda	digitala	enheter? 
Om	ja,	vad	är	svårt? 

	
Tema:	Delge	information		
(Hur	mycket	info	vill	de	berätta	om	sig	själva?	Vad	vill	de	veta	om	andra?	Är	det	något	speciellt	
de	är	intresserade	att	veta	och	delge	till	andra?) 
	
Om	du	hade	haft	kontakt	med	andra	via	nätet… 
	 Hade	du	känt	dig	bekväm	med	att	delge	information	om	dig	själv? 
	 Vad	hade	du	velat	säga	eller	berätta	för	andra	nyanlända? 
	
Finns	det	någon	information	du	hade	velat	få	av	andra	nyanlända? 
	 Om	ja,	vad? 
	 Om	nej,	Varför	inte? 
	
Skulle	du	kunna	tänka	dig	att	berätta	upplevelser	och	svårigheter	för	andra	nyanlända? 

Om	ja,	skulle	du	kunna	dela	samma	sak	fast	på	nätet? 
Om	nej,	varför	inte?	 

	
Tema:	Digitalt	kamratstöd	
Använder	du/	äger	du	någon	dator,	mobil,	pekskärm	eller	liknande? 
	 Om	ja,	vad	för	enhet? 
	 Vad	använder	du	den	främst	till? 
	 Hur	ofta/	mycket	använder	du	den/dem? 
	 Har	du	någon	favorit	applikation	eller	webbsida	som	du	besöker	ofta? 
	 Använder	du	sociala	medier,	som	t	ex	Facebook? 
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Har	du	kontakt	med	andra	nyanlända	eller	andra	som	har	varit	nyanlända? 

Om	ja,	är	det	släkting	eller	någon	du	lärt	känna	i	Sverige? 
Hur	möts	ni/	håller	kontakten,	via	nätet	eller	fysiskt?	 
Varför	möts/	håller	ni	kontakten	på	detta	sätt?	  
Vad	brukar	ni	prata	om? 

	 Om	nej	ingen	kontakt,	varför? 
	
Tycker	du	det	är	en	fördel	att	ha	andra	nyanlända	att	prata	med? 
	 Varför	är	det	så/	varför	är	det	inte	så? 
	
Finns	det	någon	skillnad	att	prata	med	nyanlända	eller	etablerade	svenskar	som	inte	varit	
nyanlända? 
Vad	hade	du	tyckt	om	att	ha	kontakt	med	andra	nyanlända	eller	som	har	varit	nyanlända	via	
nätet? 
	  
Om	vi	säger	att	det	hade	funnits	en	applikation	där	du	kan	få	kontakt	med	andra	över	hela	
Sverige	nyanlända,	vad	hade	fått	dig	att	vilja	använda	den? 
	
Intervjuschema Samordnare på språkcafé	
	
Allmänt	
Skulle	du	kunna	beskriva	dig	själv	lite	kort	och	dina	uppgifter	på	språkcafeét? 
Vad	är	viktigast	för	dig	i	ditt	jobb? 
	
Tema:	Information	om	nyanlända	
Finns	det	något	land	som	många	av	de	nyanlända	kommer	ifrån? 
Hur	länge	ungefär	har	de	nyanlända	som	kommer	till	språkcaféet	varit	i	Sverige? 
	
Vad	för	språk	använder	ni	när	ni	kommunicerar	med	de	nyanlända	som	besöker	språkcaféet? 
Vad	för	språk	brukar	användas	bland	de	nyanlända? 
Finns	det	nyanlända	som	pratar	samma	språk? 

Om	ja,	hur	mycket	brukar	de	prata	med	varandra?	 
Finns	det	några	preferenser	vilka	de	nyanlända	väljer	att	prata	med? 
	 Om	ja,	vilka?	 
	
Vad	brukar	samtalsämnena	vara	på	språkcaféet? 
Har	ni	någon	uppfattning	om	nyanlända	använder	några	digitala	enheter? 
	 Om	ja,	vad	för	enheter? 
Finns	det	nyanlända	som	är	analfabeter?	 
	 Om	ja,	hur	stor	andel	skulle	du	uppskatta	är	det? 

Hur	når	ni	ut	med	information	till	dem?	Anpassar	ni	er	till	dem	på	något	sätt?	 
	
Tema:	Delge	information		
Hur	får	nyanlända	information	om	språkcaféer? 

Varför	har	detta	sätt	valts? 
Finns	det	några	svårigheter	i	att	nå	ut	till	nyanlända? 
	 Om	ja,	vilka	svårigheter	är	det?	 
	 Om	kommunikation	ej	sker	digitalt,	varför	inte? 
	
Intervjuschema samordnare/koordinator	
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Allmänt	
Skulle	du	kunna	beskriva	dig	själv	lite	kort	och	dina	arbetsuppgifter? 
Vad	är	viktigast	för	dig	i	ditt	jobb?	 
	
Tema:	Delge	information		
Får	nyanlända	information	från	er? 

Hur	får	nyanlända	information	från	er?	 
	 Anpassar	ni	informationen	på	något	sätt	för	de	nyanlända?	 
	 Om	ja,	hur	och	varför? 
	 Om	kommunikation	ej	sker	digitalt,	varför	inte? 
Finns	det	några	svårigheter	i	att	nå	ut	till	nyanlända? 
	 Om	ja,	vilka	svårigheter	är	det? 
	
Tema:	Nyanlända	
Har	ni	någon	uppfattning	om	nyanlända	använder	några	digitala	enheter? 
	 Om	ja,	vilka? 
Finns	det	nyanlända	som	är	analfabeter?	 
	 Om	ja,	hur	stor	andel	skulle	du	uppskatta	är	det? 
	 Hur	når	ni	ut	med	information	till	dem?	Anpassar	ni	er	till	dem	på	något	sätt? 
	
	

 
 
	
Bilaga 3. Resultat och analys, förstudie  
	
Nedan	presenteras	resultatet	från	analysen	av	materialet	som	framkom	från	förstudien.	
Genom	att	koda	enligt	tematisk	analys	framkom	sex	teman	som	presenteras	beskrivs	i	
relation	till	litteraturgenomgången. 
	
Tema a: Digitala vanor	
	
Något	som	framgick	från	intervjuerna	var	att	samtliga	nyanlända	som	deltog	använder	
en	mobil	enhet,	något	som	även	observerats	av	samordnarna	på	språkcaféerna.	Vissa	av	
de	nyanlända	äger	även	en	dator	men	det	beror	främst	på	vad	som	de	fått	med	sig	från	
sitt	hemland.	Det	kommenteras	även	att	nyanlända	är	väldigt	bra	på	att	hantera	digital	
teknik:	 
	

“Ja	mobilen	väldigt	mycket.	Och	så	finns	de	ju	dom	som	har	datorer,	det	beror	på	vad	man	
har	fått	med	sig.	Men	telefonerna	är	ju	med.	Och	där	ser	man	ju	att	de	är	mycket	flitiga	och	
duktiga	att	använda	det.	Till	exempel	Ahmed	som	ni	pratade	med	här	innan,	han	är	
outstanding.	“ 

-	Samordnare 
	

Högt	användande	av	mobiltelefoner	har	även	observerats	i	tidigare	studier	(Talhouk	et	
al.,	2016)	och	motiverar	till	att	i	första	hand	kan	designa	mobila	enheter	för	nyanlända	
för	att	kunna	öka	tillgängligheten.	Hos	nyanlända	har	det	observerats	ett	brett	spektrum	
av	digital	förmåga	(Alam	&	Imran,	2015),	något	som	inte	noterades	under	intervjuerna.		
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Något	som	antyds	under	intervjuerna	men	inte	konkret	framgår	är	om	deras	digitala	
enheter	delas	mellan	exempelvis	familjemedlemmar,	vilket	tidigare	observerats	
(Talhouk	et	al.,	2016).	Förmodligen	behöver	detta	fortfarande	tas	i	åtanke.		 
	
Primär	användning	av	de	mobila	enheterna	består	av	att	söka	information,	för	att	hålla	
kontakt	och	för	att	översätta	ord.	Information	som	söks	är	främst	om	svenska	regler,	
skolor	och	svenska	samhället.	Kontakten	är	mellan	vänner	och	familj	som	kan	vara	
bosatta	i	andra	länder.	Främst	sker	denna	kommunikation	över	sociala	medier	som	
WhatsApp,	Facebook	och	Facebook	Messenger.	En	applikation	som	både	nyanlända	och	
samordnare	på	språkcaféet	lyfter	fram	är	Google	Översätt	som	används	för	att	underlätta	
kommunikationen	genom	att	kunna	översätta	vissa	ord	som	en	partner	inte	förstår.	
Även	mobilens	GPS	används	flitigt	för	att	kunna	lokalisera	sig	och	hitta	exempelvis	
mataffärer.	 
	
Tema b: stödjer varandra	
	
Under	intervjuerna	påpekade	respondenterna	att	samtliga	nyanlända	gärna	stödjer	
varandra	genom	att	hjälpa	samt	dela	allmän	information	till	varandra.	Informationen	
som	delades	är	främst	om	hur	kollektivtrafik	och	biljetthantering	fungerar,	lokalisering	
inom	närområdet,	betalning	av	räkningar	som	exempelvis	hyra	till	lägenhet	och	
tillvägagångssätt	av	processen	för	underhållstillstånd.	Något	som	framgick	från	
intervjuerna	var	att	nyanlända	främst	söker	information	från	andra	på	boendet.	Utbyte	
av	information	mellan	varandra	har	även	observerat	från	tidigare	studier	(Han	&	
Belcher,	2001)	vilket	också	skulle	kunna	användas	i	en	digital	lösning	för	att	sprida	
kunskapen	till	fler	nyanlända.	 
	
Ett	av	språkcaféerna	fokuserade	på	att	utbilda	nyanlända	om	vardagliga	
sysselsättningar	genom	olika	spel,	som	gick	under	samlingsnamnet	“Knäcka	koden”.	
Dessa	spel	hölls	av	nyanlända	som	varit	i	Sverige	ett	flertal	månader	och	blivit	mer	
integrerade,	i	syfte	att	dela	med	sig	om	sina	erfarenheter	och	kunskap	om	det	svenska	
samhället.	Att	hjälpa	andra	som	är	i	en	situation	som	en	själv	varit	i	tidigare	genom	att	
dela	erfarenhet	på	detta	sättet	är	även	det	som	sker	i	kamratstöd	(Soloman,	2004).	
Tanken	med	“Knäcka	koden”	var	att	använda	spel	i	utbildningssyfte	för	att	dels	motivera	
nyanlända	genom	att	ha	roligt	men	samtidigt	ge	dem	kunskap	för	att	lättare	kunna	
integreras	i	samhället.	 
	

“Jag	håller	på	med	att	integrerar	människor	i	samhället,	försöka	lära	dem	vad	som	är	rätt	
eller	fel.	[...]	Det	är	ett	samhällskurs,	att	lära	folk	som	kommer	från	olika	länder	hur	regler	
och	lagar	och	rösträtter	fungerar	i	Sverige,	hur	man	betalar	räkningar,	finns	folk	som	har	
varit	här	i	flera	år	kan	fortfarande	inte	betala	räkningar.”	 

-	Nyanländ 
	
Det	framgick	tydligt	under	samtliga	intervjuer	att	de	nyanlända	hjälper	varandra	genom	
att	dela	information,	erfarenheter	och	kunskap	när	de	träffas	fysiskt	på	språkcaféer	och	
på	sina	boenden.	Frågan	kvarstår	om	de	kan	tänka	sig	att	dela	information,	erfarenheter	
och	kunskap	digitalt	för	att	på	så	sätt	kunna	nå	ut	till	fler. 
	
	



	 41	

Tema c: Mål	
	
Något	som	framgick	från	intervjuerna	var	att	samtliga	nyanlända	gärna	vill	kunna	
integreras	snabbt	i	samhället.	De	vill	lära	sig	svenska	språket	och	träffa	infödda	svenska	
individer.	En	av	respondenterna	uttryckte	att	det	inte	fanns	någon	framtid	i	sitt	land	och	
istället	vill	starta	sin	framtid	i	Sverige: 
	

“Min	pappa	sa	till	mig,	“du	måste	gå	utanför	länder,	det	finns	ingen	framtid	för	mig	där.”	
[...]	Men	jag	är	här	nu,	jag	vill	fortsätta	med	min	framtid.	Ska	jag	vara	här,	gå	till	
universitet,	fortsätta	med	studier.” 

-	Nyanländ 
	
Under	intervjuerna	lyfts	det	fram	från	både	samordnare	och	nyanlända	att	det	finns	
motivation	till	att	få	en	utbildning,	alternativt	jobb.	Utifrån	intervjumaterialet	visade	det	
sig	att	samtliga	nyanlända	har	engagemang	att	vilja	lära	sig	svenska	språket	och	ansåg	
att	det	är	det	viktigaste	målet	för	dem.	Innan	de	nyanlända	får	uppehållstillstånd	får	de	
inte	gå	SFI	(svenska	för	invandrare),	en	period	där	kontakten	med	infödda	
svensktalande	ses	som	kritisk	för	att	kunna	träna	svenska.	Utöver	SFI	sker	inlärningen	
av	språket	på	egen	hand	främst	genom	att	tala	med	infödda	svenskar,	Google	Översätt	
och	via	sociala	medier	som	Youtube. 
	
Utifrån	detta	identifierades	en	designutmaning	rörande	vilket	eller	vilka	språk	hybrida	
digitala	kamratstöd	ska	använda.	Ett	flertal	olika	språk	används	av	nyanlända	vilket	ger	
spridning	över	vilka	språk	som	kan	användas	vid	kommunikation,	förslagsvis	att	någon	
form	av	översättning	kan	ske	eller	att	informationen	i	det	hybrida	kamratstödet	kan	ges	
på	flera	språk.	Kamratstödet	kan	även	designas	för	att	stödja	inlärningen	av	svenska,	
eftersom	det	beskrivs	som	det	viktigaste	målet.	 
	
Ett	flertal	olika	språk	noterades	även	användas	av	nyanlända	vilket	ger	spridning	över	
vilka	språk	som	kan	användas	vid	kommunikation.	Utifrån	detta	identifierades	en	
designutmaning	rörande	vilket	eller	vilka	språk	hybrida	digitala	kamratstöd	ska	
använda.	Kamratstödet	kan	även	designas	för	att	stödja	inlärningen	av	svenska,	
eftersom	det	beskrivs	som	det	viktigaste	målet.	Denna	utmaning	blir	även	mer	komplex	
om	kamratstödet	följer	designmålet	multimediala	kommunikationsformer,	exempelvis	
att	videor	används	för	att	dela	med	sig	av	personliga	erfarenheter	(Chou,	Hunt,	Folkers	
&	Augustson,	2011)	för	att	på	så	sätt	ge	hälsoinformation	till	användare	med	speciella	
behov,	till	exempel	lässvårigheter	(Moorhead	et	al.,	2013;	O’Leary	et	al.,	2017).	Det	blir	
en	avvägning	av	vilka	språk	som	ska	användas	och	vad	som	alternativt	kan	översättas.	 
	
Tema d: Svårigheter	
	
Under	intervjuernas	gång	underströks	det	att	de	nyanlända,	specifikt	innan	de	får	
uppehållstillstånd,	sitter	så	kallat	i	“väntrummet”.	Med	detta	menas	att	de	befinner	sig	
på	boenden	utan	sysselsättning	och	främst	äter	och	sover	i	väntan	på	att	veta	om	de	får	
stanna	i	Sverige	eller	inte.	Det	är	en	period	som	beskriv	präglas	av	mycket	oro,	
funderingar	och	även	flera	förflyttningar	till	olika	boenden.	Själva	anpassningen	till	
Sverige	beskrivs	också	som	svår	men	upplevs	som	enda	utvägen: 
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“Det	är	olika	traditioner,	olika	kulturer	absolut.	Även	religion	är	olika,	det	är	ganska	
jobbigt	att	anpassa	sig	i	sådant	land	men	vi	har	inte	en	annan	chans,	den	enda	chansen	
som	vi	får	som	har	vi	just	nu.	“ 

-	Nyanländ 
	
Det	som	försvårar	anpassningen	beskrivs	skillnaderna	i	religion,	kultur	och	framförallt	
mat.	En	stor	del	av	deras	kultur	avspeglas	i	maten	och	därför	behövdes	anpassning	till	
att	äta	svensk	mat. 
	
Som	tidigare	nämnts	är	att	lära	sig	svenska	ytterst	väsentligt	för	de	nyanlända.	För	att	
träna	på	svenska	söker	nyanlända	sig	till	infödda	svenskar	att	tala	med.	Det	lyfts	fram	att	
många	vill	lära	sig	och	är	motiverade	men	det	inte	finns	tillräckligt	med	personer	att	
prata	svenska	med.	Det	tas	upp	under	intervjuerna	att	nyanlända	får	kontakt	med	
varandra	på	SFI	och	på	deras	boenden	men	att	de	inte	vill	träna	svenska	med	varandra.	
För	att	istället	träna	på	svenska	med	infödda	svenskar	söker	de	sig	till	språkcaféer.	Det	
beskrivs	under	intervjuerna	att	finns	det	inga	infödda	svenskar	på	språkcaféet	utan	
endast	nyanlända	är	de	inte	intresserade	av	att	gå	dit.	Det	tas	även	upp	av	nyanlända	att	
om	de	ska	använda	en	digital	tjänst	och	även	den	endast	används	av	nyanlända	är	de	
inte	intresserade	att	använda	den.	 
	

“Jag	har	laddat	ner	en	app	där	man	kan	tala	med	en	svensk	person,	men	den	generellt,	alla	
där	som	använder	appen	är	invandrare	som	vill	lära	sig	svenska.	[...]	jag	kunde	inte	hitta	
någon	svensktalande	i	appen.	Det	finns	en	app	men	finns	en	stor	brist	med	svenska,	finns	
ingen	profil	som	kan	lära	en	utan	många	profiler	som	vill	lära	sig.”		 

-	Nyanländ 
	
Förväntningarna	av	att	de	ska	gå	att	kommunicera	med	infödda	svenskar	skapar	
ytterligare	en	designutmaning,	vid	design	av	digitala	tjänster	kan	det	finnas	risk	för	att	
nyanlända	väljer	att	inte	använda	tjänsten	om	det	inte	finns	infödda	svenskar	som	även	
använder	den.	Detta	är	specifikt	intressant	eftersom	digitala	kamratstöd	främst	
designats	för	att	användas	av	individer	i	liknande	situation	eller	med	liknande	
erfarenhet	(Barak	et	al.,	2008).	I	detta	fall	antyds	att	digitala	kamratstöd	istället	kan	
designas	för	en	utökad	användarbas.	 
	
Boendena	som	flertalet	nyanlända	bor	i	beskrivs	även	vara	belägna	långt	ifrån	centrum	
av	staden,	något	som	beskrivs	kan	negativt	påverka	deras	kontakt	med	samhället.	De	har	
inget	busskort	och	har	svårt	att	hitta	i	närområdet.	Årstiderna	påverkar	också,	enligt	en	
samordnare	för	språkcafé.	Kylan	som	kommer	med	vintern	gör	att	färre	vill	gå	sträckan	
till	deras	språkcafé	medan	våren	och	sommaren	gör	att	fler	kommer	till	språkcaféet.	
Genom	att	ge	nyanlända	möjligheter	till	digital	kommunikation	kan	det	ge	en	närhet	av	
samhället	utan	att	de	behöver	transportera	sig	(Kietzmann	et	al.,	2011),	vilket	relaterar	
till	designmålet	närhet.	Information	till	de	nyanlända	hade	även	kunnat	digitaliseras	för	
att	öka	tillgängligheten	av	information	och	ge	nyanlända	fler	möjligheter	att	komma	i	
kontakt	med	organisationer	som	Röda	Korset,	vilket	relaterar	till	designmålet	gränslöst.	
Dagens	information	till	de	nyanlända	beskrivs	främst	ske	fysiskt	genom	besök	hos	de	
nyanländas	boenden,	broschyrer	och	affischer.	 
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Tema e: Social samverkan	
	
Temat	social	samverkan	syftar	på	att	motivera	nyanlända	att	umgås	med	varandra	
genom	liknande	intressen.	Ett	sätt	att	skapa	intresse	för	att	besöka	språkcaféet	som	
båda	samordnar	lyfte	fram	under	intervjuerna,	var	att	erbjuda	gratis	fika	och	ordna	
träffar	för	utveckling	inom	nyanländas	intressen.	 
Ett	av	språkcaféerna	anordnade	exempelvis	en	workshop	inom	fotografi.	Ena	
samordnaren	nämnde	att	det	är	viktigt	att	få	nyanlända	att	känna	sig	välkomna,	och	att	
inte	ställa	krav	på	besökarna.		 
	

“För	det	handlar	om	ofta	är	att	vi	är	ju	inte	en	statlig	grej	som	säger	‘nu	ska	ni	lära	er	det	
här	och	det	där’	utan	vi	försöker	få	folk	att	känna	någon	slags	känsla	av	att	‘åh	vi	kommer	
hit,	vi	är	välkomna	här.	Vi	tycker	nåt	är	kul	kan	vi	få	chans	och	testa	det	och	fortsätta	med	
det’.” 

-	Samordnare 
	
Vidare	tar	samordnaren	upp	att	det	är	viktigt	att	kunna	hitta	nyanlända	med	liknande	
intressen	eller	erfarenhet	för	att	lättare	kunna	öppna	upp	viljan	att	umgås	med	varandra	
och	samtala,	vilket	även	har	observerats	av	Barak	et	al.,	(2008)	som	skriver	att	det	är	
lättare	att	samtala	med	varandra	om	deltagarna	har	liknande	erfarenheter.	Detta	skulle	
kunna	implementeras	i	ett	hybrid	digitalt	kamratstöd	för	nyanlända	som	designas	för	att	
stödja	och	öppna	upp	konversationer	med	liknande	intressen,	vilket	relaterar	till	
designmålen	delge	information	och	användarbas	i	liknande	situation. 
	
Från	samtliga	intervjuer	med	samordnare	togs	det	även	upp	att	det	finns	engagerade	
pensionärer	som	är	infödda	svenskar	som	besöker	språkcaféer	frekvent.	På	
språkcaféerna	hjälper	de	till	genom	att	exempelvis	hjälpa	nyanlända	att	tala	svenska	och	
erbjuder	böcker	till	nyanlända.	 
	
Tema f: Skillnader och likheter	
	
Under	intervjuerna	lyfts	det	fram	av	nyanlända	och	samordnare	att	många	av	de	
nyanlända	är	välutbildade	med	lägst	en	utbildning	motsvarande	gymnasieutbildning.	
Flertalet	har	utbildningar	från	sina	hemland	och	erfarenheter	från	olika	yrken.	Precis	
som	vilka	människor	som	helst	så	finns	det	viss	spridning	i	ens	utbildning	men	från	vår	
studie	inget	som	kan	konkret	generaliseras	till	alla	nyanlända.	Vid	frågor	kring	om	det	
finns	nyanlända	som	är	analfabeter	fås	olika	svar	från	samordnarna.	Ena	samordnaren	
har	ingen	uppfattning	av	det	medan	den	andra	meddelar	att	det	finns	det	absolut,	men	
kan	inte	uppskattar	hur	stor	utsträckning	det	kan	vara.	Specifikt	de	kvinnor	som	bott	
utanför	de	större	städerna	i	sina	hemland	beskrivs	ha	större	risk	för	att	vara	analfabeter.	
Det	verkar	som	att	det	kan	finnas	ett	brett	spektrum	av	läs-	och	skrivsvårigheter	som	
observerats	tidigare	(Talhouk	et	al.,	2016),	därför	kan	ett	hybrid	kamratstöd	för	
nyanlända	designas	för	att	stödja	och	ge	möjligheter	för	alla	att	använda	det	digitala	
verktyget	trots	ens	läs-	och	skrivsvårigheter.	 
	
Vissa	könsskillnader	togs	fram	som	att	det	är	lättare	att	nå	män	eftersom	de	uppfattas	
söka	mer	kontakt	än	kvinnor.		
Detta	är	något	som	språkcaféerna	försökt	motverka	genom	att	skapa	olika	aktiviteter	
specifikt	för	kvinnor	och	barn	i	syfte	att	väcka	deras	intresse.		
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För	att	engagera	användare	till	konversation	kan	automeddelanden	skrivas	ut	i	digitala	
lösningar	(Pechmann	et	al.,	2015)	som	nämnts	tidigare	till	designmål	engagera	
användare.	Alternativt	skulle	automeddelanden	även	kunna	relatera	till	olika	intressen	
för	att	fånga	upp	olika	grupper	av	användare.		 
	
Från	samtliga	intervjuer	med	samordnare	för	språkcaféer	lyfts	det	fram	att	nyanlända	
har	få	egenskaper	som	är	generaliserbara	till	alla	nyanlända.	De	är	som	den	svenska	
befolkningen	människor	med	olika	intressen,	olika	bakgrunder	och	erfarenheter.	 
Det	som	förenar	dem	är	situationen	de	har	hamnat	i,	att	behöva	bosätta	sig	på	nytt.	På	så	
sätt	är	det	ingen	direkt	unik	målgrupp	utan	en	unik	situation	som	designas	för.	 
	

 
 

Bilaga 4. Utvärdering  
	
Presentera	vilka	vi	är.	Studenter,	studien,	prototyp. 
Berätta	grundidén	till	prototypen. 
Vi	tänker	att	du	först	får	göra	uppgifter,	Think	Aloud,	vi	antecknar. 
Sen	ställer	vi	frågor	om	vad	du	tyckte,	här	vill	vi	gärna	spela	in	samtalet. 
Är	detta	ok,	resultatet	kommer	bara	användas	till	studien,	du	kommer	att	vara	anonym,	bara	vi	
som	kommer	att	lyssna	på	inspelningen,	du	behöver	inte	svara	på	allt,	kan	avbryta	när	som	helst. 
	
Du	ska	nu	testa	prototypen.	Detta	är	ingen	färdig	tjänst,	det	går	inte	att	klicka	på	allt.	Du	ska	
försöka	göra	uppgifterna	själv	utan	hjälp	från	oss.	Men	du	kan	såklart	fråga	om	det	är	något	du	
inte	förstår.	Vi	vill	även	gärna	att	du	försöker	prata	högt	om	hur	du	tänker	när	du	använder	
prototypen. 
	
Du	har	nu	framför	dig	en	mobil	med	applikationen	TOPPLE.	Där	kan	du	ta	emot	och	dela	
information	om	Sverige	exempelvis	hur	man	köper	en	bussbiljett.	Andra	kan	även	kommentera	
eller	fråga	saker,	likt	Facebook.	 
	
Känner	du	dig	redo,	eller	är	det	något	du	undrar? 
	
Till	oss:	Läs	uppgifterna	för	användaren.	Prata	långsamt	och	lugnt.	Fråga	om	de	har	förstått	efter	
varje	uppgift.	Glöm	ej	att	uppmuntra. 
	
Uppgift	ett: 

• Du	har	redan	ett	konto,	så	tryck	logga	in. 
 
[Tänkt	väg:	Är	på	logga	in,	trycker	logga	in.	Kommer	till	flöde,	efter	några	sekunder	kommer	
notis	upp.] 
	
Uppgift	två: 

• Såg	du	att	något	hände?	Öppna	notisen	och	tryck	upp	notiserna	(inläggen).	Återvänd	sen	
till	flödet. 

 
[Tänkt	väg:	Tycker	på	profil,	kommer	default	in	på	sparade	inlägg.	Tycker	notiser.] 
	
Uppgift	tre:	 

• Byt	språket	till	arabiska	och	sedan	återvänd	till	flödet.	 
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[Tänkt	väg:	Är	inne/	går	till	profil.	Tycker	på	svenska	och	väljer	arabiska.	Klickar	på	flöde-ikon.] 
	
Uppgift	fyra:	 

• Läs	hela	inlägget	som	har	rubriken:	“Hur	betalar	man	hyran?”	 
• Du	vill	nu	lyssna	på	inlägget.	 
• Sedan	väljer	du	att	läsa	det	på	arabiska.	(Översätta).	 

 
[Tänkt	väg:	Tryck	på	läs	mer	“pilen”	av	inlägget:	hur	betalar	man	hyran?	På	översättning-ikonen	
byts	det	till	arabisk	text.] 
	
Uppgift	fem:	 

• Läs	vad	andra	har	kommenterat	i	inlägget,	sen	går	du	tillbaka	till	flödet.	 
 
[Tänkt	väg:	Klickar	på	inlägg	för	att	komma	till	en	ny	skärm,	alt.	klickar	på	kommentarer-texten	
för	att	kunna	se	alla	kommentarer.	Både	pilen	i	det	vänstra	övre	hörnet	och	hem-ikonen	går	
sedan	tillbaka	till	flödet.] 
	
Uppgift	sex:	 

• Lägg	till/	skapa	ett	nytt	text-inlägg.	 
• Eller	du	ångrar	dig,	lägg	till	ett	video-inlägg.	 
• Eller	nej,	du	vill	lägga	till	en	röstmeddelande	istället.	 

 
[Tänkt	väg:	Klickar	i	menyraden	plus	för	att	skriva	ett	inlägg.	Tycker	lägga	till	video,	röst.	Ska	
kunna	avbryta	och	byta	emellan.] 
	
Uppgift	sju: 

• Logga	ut	från	tjänsten.	 
 
[Tänkt	väg:	Gå	in	till	profilen	och	tryck	på	logga	ut.] 
	
_________________________________________________________________________ 
	
Observation, utvärdering 
	
Kroppsspråk 
Verkar	användaren	förstå	vad	som	ska	göras?	 
Verkar	användaren	uppleva	obehag	eller	vara	tveksam? 
Verkar	användaren	förstå	alla	ikoner?	 
Verkar	användaren	förstå	informationen?	 
Verkar	användaren	förstå	funktionerna? 
	
Val	av	funktioner 
Är	det	någon	funktion	som	användaren	inte	förstår/upptäcker/använder? 
Verkar	användaren	förstå	funktionerna? 
	
Navigering 
Väljs	tänkt	väg	för	att	lösa	uppgifterna?	Alt.	Vilken	väg	väljs? 
	
Problem 
Fullföljs	uppgifterna?	 
Hur,	när	och	vilka	problem	stöter	användaren	på? 
Är	det	något	som	verkar	svårt?	 
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________________________________________________________________________ 
	
Efterföljande intervju, utvärdering 
	
Vad	tyckte	du	om	prototypen?	Vad	var	ditt	första	intryck	av	den? 
	
Vad	tycker	du	om	att	prototypen	riktar	sig	till	mobil? 
	 [Ramverk:	Lugn	och	ro,	atmosfär,	välja	sin	egna	miljö] 

Tycker	du	det	är	någon	skillnad	mellan	om	du	fysiskt	söker	information	och	du	måste	
vara	på	en	specifik	plats,	jämfört	med	det	digitala	där	du	själv	väljer	var	du	ska	befinna	
dig?	 

	
Förstod	du	vad	som	skulle	göras	till	varje	uppgift? 

Var	det	någon	uppgift	som	var	svår?	 
Varför?	 
Vad	hade	behövts	för	att	underlätta	uppgiften?	 

	
Förstod	du	alla	ikoner?	 
	 Var	det	någon	som	var	otydlig? 
	
Vad	tycker	du	överlag	om	att	använda	digitala	tjänster?	 
Hur	kändes	denna	prototyp	mot	andra	tjänster? 
	
Till	uppg.	1:	 
Vad	tycker	du	om	att	du	måste	logga	in? 

[Ramverk:	Underlätta	självexponering,	känsliga	diskussioner.	Enklare	att	uttrycka	sig	
utan	rädsla,	fördomar.] 
Skulle	du	kunna	uppleva	att	det	är	tryggare	utan	att	ha	någon	inloggning? 
Tänk	dig	exempelvis	att	någon	annan	använder	samma	enhet	som	dig.	 

	
Till	uppg.	2:	 
Vad	tycker	du	om	att	få	notiser? 
	 [Ramverk:	Lugn	och	ro,	atmosfär.	Måste	inte	vara	inloggad	hela	tiden.] 
	 Ser	du	någon	fördel	med	att	få	en	notis? 

Exempelvis	du	kan	bestämma	när	du	vill	öppna	den? 
	
Till	uppg.	3:	 
Vad	tycker	du	om	att	språket	från	början	är	på	svenska?	 

[Ramverk:	Självförtroende,	känsla	av	egenmakt] 
Vad	tycker	du	om	att	det	kan	översättas	vid	problem? 
Hade	du	velat	ha	det	på	något	annat	sätt?	 
Hur	känns	det	för	dig	när	det	är	skrivet	på	svenska	och	du	kan	förstå	det? 

	 Hur	känns	det	för	dig	att	själv	kunna	bestämma	när	du	vill	ha	hjälp	med	
översättning? 
	
Till	uppg.	4:	 
Vad	tycker	du	om	att	man	kan	få	inläggen	upplästa	på	svenska? 
	 [Ramverk:	Självförtroende,	kan	få	info	om	andra	i	samma	situation.] 

Om	du	inte	hade	kunnat	läsa,	hade	det	varit	någon	fördel	med	att	få	det	uppläst? 
	
Till	uppg.	5:	 
Vad	tycker	du	om	att	man	kan	kommentera	inlägget? 
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[Ramverk:	Ge	emotionellt	och	pragmatiskt	stöd	till	varandra,	öka	självförtroende,	
återhämta	sig,	skapa	gemensamma	samarbetsdialoger] 
Ser	du	någon	fördel	med	att	kunna	berätta	om	sig	själv	genom	att	kommentera? 
Hade	du	tagit	till	dig	av	informationen	i	inläggen? 

Varför?	 
	

Tror	du	att	du	hade	kunnat	hjälpa	andra	genom	att	kommentera	deras	inlägg? 
(Exempelvis	berättat	för	dem	hur	man	köper	en	bussbiljett.) 
	 Tror	du	att	du	hade	mått	bra	av	att	hjälpa	andra? 

	
Till	uppg.	6:	 
Vad	tycker	du	om	att	det	finns	flera	olika	sätt	att	lägga	ut	ett	inlägg,	exempelvis	genom	att	skriva,	
ta	en	bild,	video	eller	röstmeddelande? 

[Ramverk:	Stärker	emotionellt	engagemang] 
	 Tror	du	det	finns	behov	av	att	använda	alla	dessa	olika	former	av	kommunikation? 

Hade	du	använt	funktionen	om	du	inte	kunde	skriva/	läsa?	 
Om	vi	säger	att	du	gör	ett	inlägg	och	två	svarar.	En	med	en	textkommentar	och	en	med	
video.	Vilken	tror	du	påverkar	dig	mest,	alt.	lättast	för	dig	att	ta	till	sig?	  

	
Hur	föredrar	du	att	dela	din	information?	 

	 Varför	detta	sätt? 
	 [Ramverk:	Ge	personligt	tillväxt	i	form	av	ökat	självförtroende,	självkänsla] 
	 [Ramverk:	Ger	ökad	känsla	och	kontroll	och	inflytande	i	sitt	liv] 
	 Brukar	du	läsa/	titta/	lyssna	igenom	inlägget	innan	du	lägger	upp	det?	 
	 Varför? 
	
Övriga	frågor 
	
Vad	tycker	du	om	att	man	kan	dela	inlägg	till	andra	sociala	medier	och	via	sms?	 
	 [Ramverk:	skapar	gemensamma	samarbetsdialoger] 
	 Varför	tycker	du	så? 
Vad	tycker	du	om	att	det	inte	finns	någon	profilbild? 

[Ramverk:	Öka	självexponering	och	underlätta	känsliga	diskussioner.	Ingen	rädsla] 
När	det	är	mindre	information	som	kan	ses	om	dig,	anonym,	upplever	du	att	det	är	någon	
skillnad	att	berätta	om	dig	själv	då? 
Upplever	du	någon	skillnad	i	att	konversera/stödja	andra	när	det	är	mindre	information	
kopplat	till	dig? 
Hur	upplever	du	det	är	att	skriva	med	någon	som	inte	har	en	profilbild?	Alt.	en	som	är	
anonym,	kan	du	ta	till	dig	av	deras	information? 

	
Vad	hade	du	tyckt	om	tjänsten	främst	används	av	nyanlända?	 

[Ramverk:	Får	information	om	andra	som	är	i	liknande	situation,	utbyta	erfarenheter.] 
Varför	känner	du	så? 
Exempelvis	att	ni	kan	berätta	information	som	är	relevant	just	för	er,	exempelvis	om	
olika	lagar	eller	vart	bussen	går? 
Känns	det	tryggt	att	prata	med	andra	nyanlända? 

	
Denna	tjänst	är	tänkt	att	användas	av	nyanlända.	Hade	du	velat	att	svenskar	som	inte	
varit	nyanlända	även	skulle	varit	involverade? 
	 Varför	känner	du	så? 

	
[Visa	inlägg	som	automatiskt	skrivs	ut,	berätta	vad	det	är] 
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Vad	tycker	du	om	att	inlägg	kan	skrivas	av	organisationer/	myndigheter,	exempelvis	röda	
korset,	för	att	sprida	specifik	information	och	sätta	igång	konversationer? 

[Ramverk:	Styra	informations	innehåller	mot	evidensbaserade	ämnen.] 
Tycker	du	att	det	är	bra	att	ibland	skriva	inlägg	av	organisationer/myndigheter	istället	
för	andra	nyanlända? 
Exempelvis	att	röda	korset	berättar	hur	man	köper	bussbiljett,	upplevs	det	som	tryggt	
att	ha	en	sådan	funktion? 

	
[Visa	inlägg	med	Sverige	kartan	bredvid,	fråga	vad	de	tror	att	det	är.	Berätta	sedan	om	det.] 
Vad	tycker	du	om	att	du	kan	se	var	de	andra	nyanlända	befinner	sig	i	Sverige?	 

[Ramverk:	Känsla	av	närhet,	skapa	en	brygga	mellan	den	verkliga	och	virtuella	världen)
	  
Hur	känns	det	att	kunna	se	vad	andra	nyanlända	befinner	sig? 
Hade	du	hellre	inte	velat	se	var	de	befinner	sig? 

	  
[Visa	sökfältet,	förklara/	berätta	om	hashtaggarna	och	att	de	visar	de	vanligaste	sökorden] 
[Ramverk:	Förenklar	sökandet	av	information	och	inlägg	relaterade	till	en	viss	diskussion	eller	
ämne.] 

Vad	tror	du	om	det? 
Förändrar	det	hur	du	går	tillväga	för	att	hitta	information? 

	 	 Varför	tycker	du	det? 
	
Hade	du	använt	en	sådan	här	applikation	under	din	första	tid	i	Sverige? 

Tror	du	att	den	hade	kunnat	förändra	hur	du	upplevde	din	första	tid	i	Sverige? 
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