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Abstract 
Relief committees for children and teenagers have today a big presence on the Internet. In 

general, IT is predicted to become an important tool to reach teenagers and meet their 

needs for mental health. This study aims to create an understanding of how a group of 

teenagers experience their usage of a specific IT-application for mental wellness. Since 

statistics from relief committees for children and teenagers show that girls are the biggest 

group of supplicants, the question on how to engage boys in these issues, becomes topical.   
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1. Inledning   
Definitionen av psykiska besvär är något som skiftat över tid, följt politiska trender, samt 

tagit sig olika uttryck i olika kulturer. Psykiska besvär kan även ses som kulturellt betingat 

mellan könen, då det finns olika ramar för kvinnor och män där det tillåts att uttrycka 

negativa känslor. Beteenden som nedstämdhet och inbundenhet har länge ansetts som 

symptom för depression, vilka kvinnor, i motsats till män, uppfattas ge starkare uttryck för. 

Dessa symptom har ofta ansetts som feminint kodade beteenden, vilket kan vara en 

förklaring på varför psykisk ohälsa har uppfattas som ett “kvinnoproblem” (Marecek, 2005).  

Att tjejer är överrepresenterade i statistiken (Marecek, 2005) har ofta lett till att psykisk 

ohälsa bland tjejer ansetts vara vanligare än hos killar, vilket många gånger lyfts upp i 

samhällsdebatten. Detta har även uppmärksammats på regeringsnivå i form av Projekt 

Flicka som startades år 2004 (ungdomsstyrelsen.se). Liknande projekt eller debatt kring 

psykisk ohälsa bland killar har dock inte varit lika vanligt.  

Psykisk ohälsa spås bli en av de största framtida utmaningarna för samhället att hantera. 

Anledningar till denna utmaning anses vara en överbelastad sjukvård, geografiska avstånd, 

minskade ekonomiska resurser samt ett stigmatiserat förhållningssätt till psykisk ohälsa. För 

att hantera denna utmaning anses informationsteknologin bli ett viktigt verktyg eftersom det 

har en formbarhet som överbygger geografiskt avstånd, kan effektivisera kontakten med 

hjälpsökanden samt möjliggör för anonymisering (Doherty & Alcaniz, m.fl. 2008).  

Stödorganisationer för ungdomar, såsom BRIS, har under senare år gått från att enbart 

erbjuda telefonjour till att bli mer närvarande på internet. I och med ingången på internet 

fanns det förhoppningar om att andelen hjälpsökande killar skulle öka, vilket också skett 

men ökningen är dock väldigt marginell (Hägglund, 2011).  

Att hjälporganisationer, såsom BRIS, valt att bli mer närvarande på internet kan ses som 

en naturlig utveckling då tekniken idag finns på alla livsområden. Våra liv och vår utveckling 

ses som sammankopplat till teknikens utveckling och att vi som kulturvarelser är beroende 

av tekniken. Att studera ungas användning av tekniken kan därför ge oss förståelse för ungas 

villkor och för vilka möjligheter och begränsningar tekniken kan tänkas ha (Hernwall & 

Lindkvist, 2011).  

På grund av teknikens utbredning anses ofta ungdomar vara antingen experter eller offer 

för IT-användning. Dessa perspektiv riskerar dock att göra ungdomar till en exotiskt grupp, 

där synen tekniken, dess utveckling och påverkan anses som förbestämt. Ungdomar är precis 

som alla människor en del av en social kontext och samhälle som genomgår kulturella och 

sociala förändringar. Därför måste förutsättningarna för kontext och social motivation 

uppmärksammas. Om ungdomars IT-användning ses som en bland alla andra vardagliga 

kulturella och sociala aspekter, kan det bidra till att synen på tekniken som förutbestämd 

minskar (Löfberg, 2011). Eftersom ungdomar, som människor i övrigt, är kulturella varelser 

kan det därför inte talas om någon ”naturlig” utveckling i IT-användningen. För att skapa en 

förståelse kring detta krävs ett inifrån-perspektiv, där det som studeras är ungdomarnas egen 

syn på användningen (Löfberg, 2011). Då hjälporganisationer för barn och ungdomar blir 

mer närvarande på internet och eftersom IT spås bli ett allt vanligare verktyg för psykiska 
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besvär (Doherty & Alcaniz, m.fl. 2008) blir en studie av ungdomars egen syn på 

användningen relevant.  

Ett exempel på där IT används i ett psykologiskt perspektiv är applikationen Klara Lifvet 

som riktar sig till ungdomar. Denna applikation är skapad med inspiration från positiv 

psykologi (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000) och är till hjälp för att skapa medvetenhet 

och mervärde i vardagen (Blom, 2011). Applikationen utgörs alltså inte av ett IT-verktyg i 

någon traditionell mening då den inte är till för att effektivisera användaren, utan istället 

som stöd för utveckling och helhetsskapande i vardagen. Applikationen ger användaren små 

uppdrag, som till exempel att fundera på vad man är tacksam över eller att berätta för någon 

att man uppskattar den personen, vilket kan vara till hjälp för allmänt medvetande i 

vardagen (Blom, 2011).  Applikationen Klara Lifvet är en satsning för att nå ut till ungdomar, 

både tjejer och killar.  

Att unga killar generellt sett är underrepresenterade bland hjälpsökande hos t ex BRIS, 

har varit känt en längre tid. Undersökningar gjorda av BRIS visar t ex att tjejer stod för hela 

77 % av andelen hjälpsökande (bris.se 2011). Att nå ungdomar i allmänhet, och killar i 

synnerhet, kan därför tänkas vara en utmaning för organisationer såsom BRIS.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Med killars underrepresentation som bakgrund, utgörs syftet med denna studie dels, att 

undersöka hur IT, i form av en specifik applikation med avsikten att stärka den egna 

självkänslan och medvetenheten i vardagen, upplevs av en grupp ungdomar. Syftet utgörs 

även att undersöka hur tjejer respektive killar uppfattar sin användning av applikationen och 

därmed om behovet av stöd för psykisk hälsa framstår som lika aktuellt hos killar och tjejer. 

Att en grupp utmärker sig statistiskt, i detta fall unga tjejer, skulle inte ges en status som 

viktigt fenomen om vi inte var betingade kulturellt att överdriva dem, dvs. att gruppen tjejer 

utmärker sig statistiskt vad gäller hjälpsökande för psykisk ohälsa skulle troligtvis inte ges en 

betydelse, om vi inte var betingade att se psykiska besvär som feminiserat (Marecek, 2005; 

Connell, 2003:38). Det är därför intressant att vända på perspektiven och även 

uppmärksamma gruppen unga killar, vilka inte tycks ha varit, och fortfarande är, ett lika 

stort ämne i samhällsdebatten som gruppen unga tjejer.  

För att få en förståelse för ungdomars egen syn på IT som stöd för psykisk hälsa, har en 

grupp ungdomar i 15års åldern låtits testa en specifik applikation vars syfte är att stärka den 

mentala hälsan. Denna grupp består av sex stycken ungdomar, varav tre killar och tre tjejer, 

som efter sin användning av applikationen har intervjuats om sina användarupplevelser. 

Eftersom denna studie är inom ämnet informatik är användarupplevelse av IT det centrala 

temat då studien syftar till att undersöka ungdomarnas förhållande till användningen av en 

specifik applikation. Relevanta frågeställningar är därför: 

  

Hur upplever tjejer respektive killar sin användning av en applikation vars syfte är att öka 

medvetenheten i vardagen?   

 

Hur resonerar tjejerna och killarna kring fortsatt användning av denna typ av applikation?  
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Då killar innehar en underrepresentation hos stödorganisationer för barn och ungdomar, 

kan det tänkas att dessa organisationer upplever det som en utmaning för utvecklingen av 

verksamheten. Viljan finns att hitta lösningar på hur killar kan nås, vilket blir än mer aktuellt 

(Hägglund, 2011; Nordmark, 2011). Det kan därför tänkas att denna studie kan komma att bli 

intressant för organisationer och enheter som är i kontakt med ungdomar angående psykisk 

ohälsa.  

1.3 Avgränsning 
Denna studie är inriktad på att studera användarupplevelser av en applikation för stärkande 

av psykisk hälsa. Studiens målgrupp har avgränsats till att handla om en grupp ungdomars 

upplevelse av en specifik applikation.  

2. Teori  
För att skapa en förståelse för hur ungdomar uppfattar sin användning av applikationen blir 

teorier kring användarupplevelse relevanta. Användarupplevelsen innefattar fler områden 

vilka kan påverka själva upplevelsen av IT-användning. Då den specifika applikationen 

grundar sig på positiv psykologi och på KBT, är dessa två områden viktiga för hur 

användningen upplevs. Eftersom denna studie undersöker tjejers respektive killars 

uppfattning om sin användarupplevelse bör även ett genusperspektiv användas för att skapa 

en förståelse för eventuella skillnader i användarupplevelser.   

2.1 Användarupplevelse 
Användarupplevelse handlar, till skillnad från användbarhet, inte om prestationer och 

effektivitet, utan om användarens välbefinnande i interaktionen med IT-artefakten 

(Hassenzahl, 2008). Denna syn på IT har kommit att bli allt viktigare då vi idag lever med 

tekniken känslomässigt och intellektuellt, eftersom den ständigt är en del av vår vardag 

(McCarthy & Wright, 2004:2).  

Upplevelsen influeras av tidigare erfarenheter, förväntningar och är unik för individen. 

Därför beror användarupplevelsen av en social och kulturell kontext där människans relation 

till tekniken står i fokus. Det betyder att en upplevelse kan skilja sig från person till person, 

vilket visar på den dynamiska relationen mellan människa och IT. Tidigare handlade IT om 

vad själva tekniken kunde utföra. Idag handlar det om vad själva användaren kan 

åstadkomma, om hur IT och användaren är i harmoni med varandra (McCarthy & Wright, 

2004:2-3,7). 

För att tydligare skapa en förståelse för användarupplevelse är det viktigt att se till 

kontexten. Då relationen mellan människa och en IT-artefakt1 kan ses som dynamisk, kan 

flera faktorer spela in i hur en IT-artefakt upplevs. Därmed kan upplevelsen förändras när 

kontexten förändras. Kontext i denna mening innebär både den sociala kontexten, som t ex 

att vara tillsammans med andra i användningen, samt den fysiska kontexten, då en artefakt 

kan användas på arbetet, skolan, hemma eller bussen etc. (McCarthy & Wright, 2004:83).  

                                                        
1 Författaren använder system, IT-artefakt kan däremot ses som ett bredare begrepp som tydligare 
innefattar fysiska ting.  
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Användarupplevelsen utgörs av den känslomässiga upplevelsen i användningen. Att t ex 

tala med en nära vän i mobiltelefonen, eller att spara på speciella textmeddelanden, påverkar 

den känslomässiga upplevelsen (McCarthy & Wright, 2004:12-13). Det är även viktigt att se 

användaren utifrån ett individ-perspektiv. Individens upplevelse av IT-artefakten påverkas 

av individens motivation och sinnesstämning, vilket dels utgörs av de mentala och fysiska 

resurser som individen har. Att studera ungdomarnas egen syn på sin upplevelse av en 

specifik applikation måste därför utgå från ett individperspektiv.  

Eftersom användarupplevelsen utgörs av användningens känslomässiga upplevelse och 

påverkan, får användarens utförande och hur artefakten är designats en betydelse (McCarthy 

& Wright, 2004:12-13). En applikations innehåll och design kan därför tänkas ha en 

påverkan i hur ungdomarna upplever sin användning.  

Design kan påverka på flera plan, t ex är åldersaspekten är viktig att ta hänsyn till, 

speciellt vid designande för ungdomar. För att få ungdomar att engagera sig omkring psykisk 

(o)hälsa är det viktigt att designen inte signalerar barnslighet, då det kan innebära att 

ungdomarna känner sig behandlade som barn (Doherty & Alcaniz, m.fl. 2008). Ungdomar 

vill fortfarande känna att de har makten över sin egen situation och behålla sin integritet 

(Löfberg, 2011).  

2.2 Positiv psykologi 
Den positiva psykologin ställer sig frågan: Hur kommer det sig att majoriteten av människor, 

trots livets alla svårigheter, klarar av att hantera sin vardag med värdighet och mening? Kort 

och gott: Vad fungerar och varför? Därför vill den positiva psykologin se på den vanliga 

människan för att förstå vad som gör att livet, i många fall, faktiskt fungerar (Kennon & King, 

2001).  

Frågan om varför positiva känslor är viktiga, kan de flesta tänka ut svaret på, men frågan 

har inte fått mycket uppmärksamhet inom psykologin historiskt sett (Kennon & King, 2001). 

Den positiva psykologin riktar därför kritik mot den traditionella psykologin då studerandet 

av psykisk ohälsa inte gett mycket kunskap om hur denna ohälsa faktiskt kan förebyggas 

(Csikszentmihalyi & Seligman, 2000).  

Det huvudsakliga målet inom positiv psykologi är istället för att fokusera på att laga det 

trasiga, fokusera på de positiva kvalitéer som finns hos människan. Tidigare har individen 

setts som en passiv respondent till olika stimulis. Idag ses individen mer som en aktiv 

beslutsfattare med val, preferenser och möjligheter till åstadkommande. Därför vill den 

positiva psykologin se människans styrkor och odla dessa, istället för att upptäcka och rätta 

till fel (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000). 

Sett utifrån en individnivå handlar det om känslor som välmående och tillfredsställelse 

samt hopp och optimism inför framtiden. Att känna en känsla av lycka i vardagen. Utifrån 

gruppnivå handlar det om en medborgerlig förmåga och de institutioner som driver 

människor till att vara bättre medborgare i form av ansvar, hjälpsamhet, tolerans och 

omvårdnad (Csikszentmihalyi & Seligman 2000). 

Att stärka det som redan är en styrka hos människan kan, enligt den positiva psykologin, 

verka som förebyggande. Forskning kring förebyggande i form av positiv psykologi har visat 

att styrkor som mod, medvetande, ärlighet, uthållighet och insikt kan fungera preventivt mot 
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mental ohälsa. Att stärka positiva egenskaper har även visat sig ha sidoeffekter vad gäller 

fysisk hälsa då mental hälsa återspeglas i den fysiska hälsan. Positiva känslor är därför 

centrala för välmående och bidrar till ett kvalitetshöjande och ett ökat fokus, medan negativa 

känslor bidrar till det motsatta (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000; Fredsrickson, 1998). 

Positiva känslor har även visat sig underlätta för minnet och det kreativa tänkandet. Det 

ökar individens omfång av uppmärksamhet, tänkande och agerande (Fredrickson, 1998). 

2.3 Kognitiv Beteendeterapi 
Kognitiv beteendeterapi är ett begrepp som innefattar teorier och metoder vilka är till för att 

förändra människors beteende (kbtiutveckling.se). På en individnivå innebär KBT att 

undersöka vad som fungerar för den enskilda personen för att denna ska uppnå uppsatta 

mål. Handledningen för att nå dessa uppsatta mål kan ge nya insikter och inlärningar, för att 

detta ska ske gäller det att inte döma ut eller att använda sig av förutfattade meningar. Inom 

KBT är därför språket, tankarna och beteendet, det centrala för att personen ska förstå hur 

han/hon kan hantera sina känslor och upplevelser (Kåver, 2006:20-21).   

Inlärning ses inom KBT som föränderligt och genom en optimistisk syn på människans 

förmåga, kan inlärning anpassas (Kåver, 2006:51). Genom att bli medveten om sina 

handlingar kan inlärningen påverkas genom arbete med stimulis. Stimulis kan till exempel 

vara en reaktion på en företeelse. Ett exempel på ett stimuli kan vara doften av en parfym 

som någon man känner alltid bär. Varje gång man känner doften kommer man automatiskt 

att tänka på den personen som doften förknippas med (Kåver, 2006:62).    

För att lära om ett redan inlärt beteende används positiv förstärkning, vilket kan ses som 

en belöning i form av t ex beröm, uppmärksamhet, kärlek och omtanke. Ett exempel kan vara 

att en person A är ledsen och ringer därför person B. Person A blir uppmuntrad av B och 

känner stöd, vilket leder till en positiv förstärkning. Sannolikheten att A ringer B nästa gång 

A är ledsen ökar på grund av den positiva förstärkningen (Kåver, 2006:69-70).  

2.4 Genus, psykisk(o)hälsa och IT  
Att diskutera maskuliniteter och feminiteter innebär alltid motsägelser då människan som 

social varelse är komplex, irrationell och ständigt kreativ. Detta innebär dock inte att det inte 

skulle finnas anledning till att studera mänskligt beteende (Connell, 2003:96-97). Att studera 

mänskligt beteende utifrån ett genusperspektiv kan ge en viss förståelse för varför ett 

beteende sker på ett visst sätt då genusstrukturerna är de mest betydande i alla samhällen 

(Connell, 2003:96).  

Forskning om ”könsskillnader” har varit ett populärt område med en lång historia där allt 

från mentala förmågor till intressen varit intressanta forskningsobjekt. Trots detta har 

mycket små eller alls existerande skillnader kunnat påvisas. Betydligt viktigare är istället de 

sociala situationer människor befinner sig i mer avgörande, i form av ekonomisk situation 

och tillgång till social makt.  När det gäller att förstå skillnader mellan kön, då genus utgörs 

av det sociala könet, är något som skär genom allt detta. Därför är det viktigt att eventuella 

skillnader mellan kön problematiseras och inte tas för givna (Connell, 2003:38-39).  

Att tjejers påstådda psykiska ohälsa, generellt sett, diskuterats och debatterats under en 

lång tid kan troligtvis hänga samman med hur kännetecken för depression har könskodats 



6 

som feminina (Marecek, 2005). Detta har i sin tur lett till att killars symptom för liknande 

besvär inte ansetts som psykisk ohälsa, då det inte uppfyller de traditionellt sett vedertagna 

kriterier för hur psykisk ohälsa tar sig uttryck (Rabinowitz, 2008). Killars symptom på 

depression kan därför ses som dolda av samhällets normer och förväntningar för hur killar 

ska agera. Pojkar tränas från tidig ålder av lärare, mentorer, tränare och andra vuxna att 

undvika känslomässig intimitet och självavslöjande. Detta leder till ett gömmande av 

bekymmerskänslor och oro (Marecek & Ornansky, 2009). 

Att det enligt normer för manlighet skapar snäva ramar för killar att uttrycka känslor, 

anses vara en möjlig orsak till killars underrepresentation av hjälpsökande. Vad som dock 

har kommit att tas mer hänsyn till är att män visar andra tecken på psykisk ohälsa än de 

traditionellt vedertagna, och att det därför inte är lika självklart att tala om psykisk ohälsa 

som ett ”tjejproblem” (Rabinowitz, 2008). Depression hos killar kan t ex ta sig uttryck i 

utåtriktad ilska, alkohol och drogmissbruk osv. detta matchar därför inte de kriterier som 

satts upp för hur en deprimerad person ska bete sig (Rabinowitz, 2008). Att uttrycka eller 

tala om känslor anses i samhället generellt som feminint och blir därför ett hot mot 

maskuliniteten. Detta kan tänkas vara en anledning till varför killar i längre utsträckning inte 

uttrycker känslor, utan är något som de i högre grad hanterar själva (Marecek & Ornansky, 

2009). Detta kan även tänkas vara en anledning till varför killar är en underrepresenterad 

grupp bland hjälpsökanden till t ex BRIS2.  

Dock är det viktigt att uppfattningen om att killar rör sig inom en viss ram ses med 

förståelse för individen och specifika situationer för hur vi anpassar vårt beteende (Marecek 

& Ornansky, 2009). En polarisering mellan könen leder ofta till missuppfattning om den 

sociala verkligheten. När skillnader mellan könen överdrivs mörkas aspekter såsom etnicitet, 

klass och sexualitet (Connell, 2003:45). Statistiken om tjejers psykiska ohälsa kan därför 

tänkas tilltala en redan allmän accepterad uppfattning om den sociala verkligheten (Connell, 

2003:s.16). Det kan ses som en trolig anledning till varför gruppen ”unga tjejer” lyfts fram 

som en grupp där den psykiska ohälsan anses vara större än hos killar i samma ålder. Därför 

måste en distinktion mellan beteende och förväntan göras eftersom det ena inte kan ses som 

bevis för det andra, utan måste ses separat (Connell, 2003:45). 

Att uttrycka sina tankar och känslor kan i sig vara gottgörande. Forskning har visat att 

uttrycka något positivt som man delar med sig med hjälp av en applikation en gång i veckan 

har vistas sig vara framgångsrikt. Det har även visats att de som vanligtvis inte uttrycker sina 

känslor, generellt sett män, troligtvis kommer dra fler fördelar av att formulera sig kring 

känslor (Brinkman & Kanis). Det kan därmed inte med säkerhet sägas att tjejer skulle ha ett 

större behov av stöd för psykisk (o)hälsa med hjälp av IT än vad killar har.   

Tidigare studier har visat att killar använder sig mer av datorer på fritiden, än tjejer samt 

att de har en bredare variation i sitt användande. Samma studier visar även att tjejer 

använder datorer mer i kommunikationssyfte än vad killar gör. Enligt dessa studier är killar 

mer självsäkra med teknikanvändningen och har ett större intresse för datorer. Därför menar 

tidigare forskning att man kan tala om en manlig stereotyp i användningen av teknik (Colley 

& Comber, 2003; Klawe, 2002). Datorspel brukar t ex anses vara en typisk ”killgrej” (Klawe, 

                                                        
2 bris.se 
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2002). Spel har vistats sig vara ett sätt att få ungdomar att intressera sig för hjälp och stöd för 

psykisk hälsa och kan därför fungera som en isbrytare (Doherty & Alcaniz, m.fl. 2008).   

Vad gäller sökande av information och hjälp på internet angående hälsa, har studier visat 

att kvinnor använder internet i större utsträckning än män för detta informationssökande 

(Robinson & Robertson, 2010), vilket även statistik från BRIS har visat (bris.se). Samma 

studier menar att när killar söker information eller hjälp, är internet den vanligaste vägen 

(Robinson & Robertson, 2010). Även om den största andelen hjälpsökanden till BRIS består 

av tjejer, har ändå övergången till internet gjort att andelen hjälpsökande killar har ökat, om 

än marginellt (Hägglund, 2011).  

För att engagera killar i frågor kring psykisk (o)hälsa anses maskulina forum vara viktiga 

platser. Dock är det viktigt att inte spela på det dominerande maskulina idealet eftersom det 

sorterar bort andra maskuliniteter. Den ideala maskuliniteten konstrueras delvis genom att 

förskjuta vad som är feminint. Med detta menas att killar tenderar att värdera bekymmer i 

relation till eventuella hot mot maskuliniteten, då t ex psykiska bekymmer är feminint 

kodade. Denna risk kan minskas med hjälp av anonymisering (Robinson, Robertson, 2010). 

Om informationen finns på maskulina internetarenor kan risken för stigmatisering och 

feminisering minskas samt ökar chansen att killar kommunicerar om psykisk ohälsa och 

liknande. I teorin kan denna kommunikation underlätta för ett fortsatt engagemang hos 

killar. Tekniken och speciellt i och med web 2.0 kan ge möjligheter till kollektivt stöd i form 

av bloggar, wikis osv. (Robinson & Robertson, 2010).  

3. Klara Lifvet  
Av applikationer för psykisk hälsa har Klara Lifvet valts då det är ett resultat av en medveten 

satsning gjord av Utbildningsradion (UR) för ungdomars psykiska välmående (Nordmark, 

2011). Applikationen Klara Lifvet utvecklades av UR tillsammans med Psykologifabriken 

under hösten 2010 (Blom, 2011). UR hade innan detta producerat ett tv-program kallat Lifvet 

(ur.se). Tv-programmet tog upp allmänmänskliga teman som självkänsla, depression, ångest 

och om att må bra. För att nå ut ytterligare till ungdomar tog UR i samarbete med 

Psykologifabriken fram applikationen kallad Klara Lifvet, som en typ av en förlängning av 

programserien (Blom, 2011; Nordmark, 2011).  

Klara Lifvets innehåll är byggd på tre teman; Träna dig i tacksamhet, Vänliga handlingar 

och Gör något läskigt (se Figur 1). Dessa teman är baserade på positiv psykologi och hur det 

används rent praktiskt, utan att bli för teoretiskt. Användaren ska därför inte behöva ha viss 

förförståelse för vad just positiv psykologi handlar om, utan ska kunna komma igång med 

användningen på ett snabbt och enkelt sätt. Dessa teman är inte utvecklade med tanke på 

den specifika målgruppen utan ansågs vara teman som är allmänmänskliga och lätta att 

relatera till oavsett ålder (Blom, 2011).  
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Efter att ha valt ett tema, till exempel Träna dig i tacksamhet (Figur 1.) väljer man vilken 

utmaning man vill utföra (Figur 2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att välja utmaningen Dagboken får man en beskrivning av utmaningen innan man 

antar den (Figur 3.) Efter att ha tryckt på Anta utmaningen kommer man till själva 

utmaningen (Figur 4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under menyknappen Min profil finns en sammanställning av antalet utmaningar som utförts 

(Figur 5.). Varje tema har en smiley som efter varje utförd utmaning går från att vara grå till 

att bli gladare, ju fler utförda utmaningar, ju gladare blir smileyn. Denna lite spelbetonade 

Figur 1. Figur 2. 

Figur 3. Figur 4. 
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utformning är influerad av kognitiv beteendeterapi, eftersom tanken är att dessa smileys ska 

fungera som positiva förstärkare (Blom, 2011; Kåver, 2006: 69-70). 

 

 

 

 

 

 

4. Metod  
För att skapa en förståelse för en grupp ungdomars upplevelser av en applikation likt Klara 

Lifvet, kan kvalitativ metod tänkas vara bäst lämpad. Kvalitativ metod innebär ett försök att 

skapa en djupare förståelse för det objekt som studeras, snarare än att försöka finna en 

allmän giltighet. Kvalitativ metod betyder därför att kontexten är avgörande för 

kunskapsbildning, genom att använda en kvalitativ metod kan forskaren försöka undersöka 

studieobjektet ”inifrån”. Att använda en kvalitativ metod kan därför tänkas vara lämplig för 

att studera en social verklighet, eftersom det ger en större närhet till det som studeras 

(Holme & Krohn Solvang, 2008:14,92). 

Teknikanvändningen är beroende av den miljö den befinner sig i, därför skiljer sig 

användandet mellan skola och fritid samt individens sociala position (Hernwall & Lindkvist, 

2011). Eftersom teknikanvändningen är beroende av sin kontext kan det även tänkas att valet 

av den miljö där ungdomarnas teknikanvändning studeras har betydelse. För att studera hur 

en grupp ungdomar själva upplever en IT-applikation kan det därför tänkas att en kvalitativ 

metod är bäst lämpad.   

Att kvalitativ metod kan anses som bättre anpassad för denna typ av studie innebär inte 

att det garanterar en framgångsrik studie. Eftersom metoden bygger på en närhet till vad 

som undersöks finns hela tiden en risk att forskarens eget beteende färgar situationen, 

speciellt i intervjusituationen. Fördomsfriheten och öppenheten är extra viktig i en kvalitativ 

intervjusituation för att intervjupersonen ska känna sig trygg. Det är därför viktigt att som 

intervjuare inte ha olika förväntningar på olika personer utan låta dem själva berätta fritt. En 

risk i en kvalitativ intervjusituation kan annars vara att intervjupersonen känner att de måste 

Figur 5. 
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svara ”rätt” på frågorna för att inte göra intervjuaren besviken (Holme & Krohn Solvang, 

2008:106-107).  

I en kvalitativ intervjustudie kan en semistrukturerad intervju ge större frihet att fördjupa 

vissa delar och tillåta att oväntade frågor kan uppkomma, vilket troligtvis inte skett om 

intervjun istället följt ett fast formulär (Holme & Krohn Solvang, 2008:101). 

Användningen av en kvalitativ metod kan därför riskera att den eftersträvansvärda 

objektiviteten, mer eller mindre, kan ses som en utopi då forskaren precis som de flesta 

andra människor har en viss förförståelse från egna erfarenheter och upplevelser. Att vara 

medveten om sina fördomar är därför en viktig grund för att försöka, så långt det är möjligt, 

att frigöra sig från att ens förutfattade meningar ska påverka undersökningssituationen 

(Holme & Krohn Solvang, 2008:93, 95).  

4.1 Insamling av empiri  
För att få en förståelse för bakgrunden till applikationen Klara Lifvet, intervjuades en av 

upphovspersonerna samt studerandes material från tidigare studier av samma applikation. 

Därtill intervjuades även en av utvecklarna till applikationen för att få förståelse för vilka 

beslut som tagits under designprocessen och varför applikationen ser ut som den gör. En 

intervju gjordes även med ett av ombuden på BRIS för att få en bakgrund till området kring 

ungdomars psykiska hälsa och hur fördelningen i kön vad gäller uppsökande ungdomar. 

Huvuddelen av denna studie utgörs av den empiri som insamlades genom att kontakta en 

högstadieskola. På högstadieskolan fanns en nionde klass på ca 30 elever, med en jämn 

fördelning mellan tjejer och killar, vilka blev informerade om denna studie. Klassen fick 

därefter fritt använda sig av applikationen under en vecka, användningen gjordes alltså inte 

under skoltid. De fick även med sig en typ av dagbok där de skulle anteckna hur, var och när 

de valde att använda sig av applikationen. Efter en veckas tid skulle individuella intervjuer 

om deras upplevelser av applikationen ske.  

När skolan återbesöktes visade det sig att det enbart var tjejer som kunde tänka sig bli 

intervjuade och det slutade med att två intervjuer blev gjorda. Det visade sig även att det 

dagbokspapper som delats ut veckan innan hade glömts bort.  

Då detta blev en alltför få intervjuer samt att det inte fanns en fördelning mellan könen 

besöktes ännu en högstadieskola. På den andra högstadieskolan gavs samma information 

som till den tidigare klassen, och den nya klassen återbesöktes efter en vecka. Den nya 

klassen var något mindre till antalet än den första och vad gällde könsfördelningen var den 

något större till antalet killar. Förhoppningen att någon kille skulle vilja intervjuas var därför 

större denna gång. Det visade sig dock återigen att enbart tjejer var villiga att låta sig 

intervjuas och tre intervjuer blev gjorda. Även här hade dagbokspapperna blivit bortglömda. 

Inför detta återbesök hade en enkät sammanställts för att försöka täcka in mer data än enbart 

genom intervjuer, då misstanken om att ingen kille skulle ställa upp ändå fanns innan 

återbesöket. Genom enkäterna som alla i klassen fick svara på, fanns förhoppningen om att 

få svar på varför ingen kille ville intervjuas. Vid ett senare återbesök vid den första klassen 

delades även enkäter ut i samma syfte.  

Att någon fördelning mellan könen totalt uteblev skapade ett antagande med stöd från 

denna studies teori (Robinson & Robertson, 2010) om att tjejerna hade lättare att gå med på 
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studien då presentationen av applikationen hade gjorts av en tjej och att de därför lättare 

kunde relatera till ämnet och personen, än om presentationen gjorts av en kille. Därför 

antogs det omvända; att killar troligtvis relaterar lättare till en annan kille. Då syftet att 

intervjua både tjejer och killar hade misslyckats, blev studien därför tvungen att ta till en ny 

taktik för att nå just killarna. Eftersom skolorna vid denna tidpunkt hade stängt var det även 

nödvändigt att hitta andra områden. Därför blev idrottsvärlden en möjlig väg och en 

Taekwondoklubb kontaktades. På denna klubb tränade både tjejer och killar, de allra flesta 

var i 15års åldern vilket passade studiens målgrupp. Denna gång gällde det att få upp 

intresset hos just killarna och insikten om vikten av en manlig förebild för ett lyckat resultat 

var det styrande. Genom att etablera en god kontakt hos den unge manlige tränaren som 

ansåg att ämnet var intressant, kunde han användas för att informera och inspirera killarna. 

Fem stycken killar blev informerade om applikationen och fick ca tre veckor på sig att 

använda applikationen. Efter dessa veckor kunde tre intervjuer genomföras. Här hade idén 

om dagboken slopats, då den tidigare visat sig inte fungera.  

Intervjuerna fokuserade på hur själva användningen, dvs. själva utförandet av 

applikationens utmaningar hade upplevts av ungdomarna. Fokus låg även på applikationens 

utformning och design samt ungdomarnas tankar kring tillhörande av applikationens 

målgrupp.  

Då fem intervjuer med tjejer redan var genomförda fick två av dessa tas bort från denna 

studie för att antalet killar och tjejer skulle bli jämnt. Valet att ta bort två av intervjuerna med 

tjejerna grundades på att studiens syfte är att jämföra killar och tjejers upplevelser av samma 

applikation. Därför kan det ses som fördelaktigt med en balans mellan grupperna. De två 

intervjuer som valdes bort var de två som genomfördes på den första högstadieskolan. Dessa 

två intervjuer var de allra första som genomfördes och valdes att betraktas som pilotstudier, 

då intervjufrågor och formuleringar modifierats efter dessa intervjuer.  

Inför alla intervjuer fick ungdomarna skriva under ett intyg på sitt medgivande att ingå i 

studien. Alla ungdomar har fritt fått använda applikationen under en till ca tre veckors tid. 

Därefter har de intervjuats enskilt i ca 35-40 minuter, där de fick berätta hur de upplevde sitt 

användande av applikationen och deras syn på applikationen syfte.  

Intervjuerna var semistrukturerade, med förhoppningen att möjliggöra för att 

intervjupersonernas egna uppfattningar skulle få så stort utrymme som möjligt (Holme & 

Krohn Solvang, 2008:101). Att intervjuerna var semi-strukturerade innebar att en viss 

handledning under intervjun fanns, vilket inte följdes till punkt och pricka, men som var till 

hjälp för att intervjun täckte intressanta områden utifrån perspektivet om 

användarupplevelse. Målet var därför att intervjupersonernas egna uppfattningar skulle styra 

resultatet av undersökningen. Dessa områden utgörs av upplevelsen av applikationen i stort, 

dess utformning och funktioner samt hur dessa användare förhöll sig till applikationen och 

sin egen användning.  
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5. Resultat  
Eftersom både en enkät och intervjustudie utförts kommer dessa att redovisas separat. 

Resultaten från enkätstudien fungerar här som en inledning för att visa hur intresset för 

applikationen Klara Lifvet såg ut i skolklasserna och hur de i helhet upplevt applikationen.  

5.1 Enkäterna 
Enkätstudien som utfördes i de båda högstadieklasserna visade att av totalt 19 stycken killar 

hade enbart fem kollat på applikationen efter en veckas tid, medan tjejerna som var 18 

stycken till antalet, hade elva stycken tittat på den. Av de som kollat på applikationen var det 

dock tre av killarna som inte fått den att fungera, motsvarande siffra hos tjejerna var två. Den 

största anledningen till den låga användarsiffran hos killarna visade sig, förutom teknikstrul, 

vara att de inte förstod vad det var tänkt att man skulle göra. Detta var en tendens som 

utvecklarna själva lade märke till då de lät en grupp elever använda sig av applikationen 

(Nordmark, 2011). Anledningen till icke-användning hos tjejerna var, enligt enkätstudien, 

tidsbrist. Dock var det svårt att från enkäterna avgöra om ”kollat” och ”tittat” innebar om 

applikationen faktiskt använts eller inte. 

5.2 Intervjuerna 
Merparten av de intervjuade ungdomarna ansåg att deras användning av applikationen Klara 

Lifvet varit givande. Generellt sett var både tjejerna och killarna eniga om det positiva i att 

uttrycka sin tacksamhet och reflektera över det positiva i vardagen. Även om flera av de 

intervjuade ungdomarna menade att de själva nödvändigtvis inte behöver denna form av 

applikation, ansåg de att den är bra för andra ungdomar i den egna åldern, samt för vuxna, 

och såg därmed ett syfte med applikationen. De ansåg att själva idén i sig, att reflektera över 

tacksamhet och positiva företeelser, borde vara värdefullt för andra människor att testa. Det 

kunde därför vara något som de skulle rekommendera till andra.  

5.3 Ungdomarnas relation till tekniken  
Ingen av de intervjuade killarna eller tjejerna uppgav sig eller gav uttryck av att vara ovana 

IT-användare. De flesta ungdomarna menade att datorer är något som är kopplat till fritid 

och nöje, när det är mycket läxor i skolan upplever de sig inte ha tid till att använda datorn. 

Facebook uppgavs ta mycket tid hos både tjejerna och killarna när de använder sig av 

internet, därutöver var spel den största sysselsättningen för killarna. Användningen av 

internet i form av kommunikativt syfte var i denna intervjustudie inget som merparten tjejer 

använde sig av.  

5.4 Användarupplevelsen av Klara Lifvet 
Vad gäller ungdomarnas användarupplevelse av applikationen Klara Lifvet var 

tacksamhetsövningarna det som genomgående var populärast att utföra, speciellt det att 

skriva ner fem saker som man var tacksam över. De flesta ansåg att detta var givande och att 

tacksamhet är viktigt och något som människor i allmänhet borde träna mer på: 
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Nej men jag började väl tänka lite mer på typ att jag har… att om jag 

har en dålig dag eller vad man ska säga så fick jag kanske en 

tankeställare att du borde tänka på det här oftare … Tjej 3. 15 år.  

 
Ja, jag tycker att många borde göra den och själva veta att de är 
tacksamma med sig själv. Kille 1. 15år.  

 

En intressant reflektion var att i samtalet kring tacksamhetstemat lyfte killarna fram 

tacksamhet kring det egna jaget i form av den egna egenskapen och kunskapen. Killarna 

kopplade övningarna till vad de själva är bra på och att reflektera över sitt jag: 

 
 
 Man får ju skriva saker om sig själv och då får man tänka vad man 
gör, ja vad man kan och sånt där… Kille 1. 16 år. 
 
 
… man kan skriva nånting och bevisa vad man är och så… Kille 3. 
15år.  

 

Hos tjejerna framkom inte samma tolkningar men istället en önskan om att applikationen 

borde innehålla något för det egna jaget, även om en koppling till själva ämnet gjordes:  
 
Man skulle kunna ha nån sån grej… jag tror inte det fanns, men nån 
sån sak som liksom är vad som är bra med en själv som man kan 
tänka på, för det hör till lite samma stuk.  Tjej 1. 15 år.   
 

De flesta ansåg att applikationen varken var rolig eller tråkig och att de hade förväntat sig 

mer av själva innehållet. Trots detta var det få av ungdomarna som uppgav nått intresse för 

att fortsätta att använda själva applikationen. Själva utmaningen ansågs ligga i att bli 

tvungen att tänka till vilket gjorde det kul men när det väl genomförts var spänningen borta. 

Även om inget större intresse för fortsatt användning fanns, upplevde ändå merparten av 

ungdomarna att de själva tillhör målgruppen för applikationen Klara Lifvet, trots att 

applikationen ansågs vara både barnslig och vuxen på samma gång. 

Killarna visade det största ointresset vilket delvis kan bero på att de upplevde 

applikationen och dess övningar som svåra att förstå, något som även visades av 

enkätstudien. Övningarnas instruktioner ansågs som för krångliga:  

 
Det borde vara en förklaring… typ steg för steg. Kille 3. 15 år. 

 
… jag tryckte där (pekar på bild) så fatta jag ingenting så tryckte jag 
där (pekar på bild) så fatta jag inte nått heller. Kille 3. 15 år. 

 

En annan av killarna som inte sade sig själv ha haft någon svårighet att förstå 

utmaningarna, hade ändå en förståelse för varför andra tyckte det var svårt: 

 
… det va ju som… texten var väl som ganska invecklad. Kille 2. 15 år. 
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Svårigheter att förstå applikationen visade sig inte ha funnits överhuvudtaget bland de 

intervjuade tjejerna:  

 
Nej det var det inte det va ju tydliga instruktioner, de berättade ju 
innan vad man skulle göra så va det bara att klicka på starta och 
skriva in det man ville skriva in. Så det va väl tydligt. Tjej 2. 15 år.  

 
Nej det va det inte, det va jättelätt, det va bra. Tjej 3. 15 år.  

 

Den övning som var populärast att utföra och troligen enklast att förstå var, som tidigare 

nämnts, att skriva ner fem saker som man är tacksam för. Här hade ingen av ungdomarna 

någon svårighet att förstå vad de skulle göra och denna övning valdes oftast framför andra 

övningar: 
Ja, jag tyckte det var svårt att förstå dom… asså vad jag skulle göra 
så jag ba: jaha… så då tryckte jag på den här tillslut och testa den 
som jag tyckte va lätt… Kille 3. 15år.  

 

Enligt killarna var applikationens huvudsakliga brist att den inte var något spel, vilket 

hade behållit deras intresse:  

 
… jag fatta inte så mycket så jag vet inte, jag tror inte det… det 
räcker med en gång, nu vet jag i alla fall vad det är så då orkar jag 
inte längre… men om det va kul så skulle jag göra det igen. 
 
Intervjuare: Om det va kul… 
 
Kille: Ja om det va ett spel. Kille 3. 15år.  
 

Kanske kan en del av bristen på intresse handla om vad designen förmedlar då den i vissa 

fall ansågs som barnslig, då applikationen innehåller smilisar. Designen visade sig också vara 

viktig för hur de intervjuade ungdomarna upplevde sig tillhöra applikationens målgrupp eller 

inte. Alla de intervjuade tjejerna ansåg att applikationen var till för ungdomar, i vissa fall för 

barn med hänvisning till designen: 
 
… det va vissa grejer på hemsidan som gjorde att det kändes som att 
det va för mindre barn och så. Tjej 1. 15år.  
 
… typ när man gjort saker så kom det upp en grej att ”den här kan 
du sätta på din facebook-sida” så va det typ en glad smiley och stod 
nånting och det va lite såhär… Tjej 1. 15år.  
 
Ja men det beror ju på om nån kanske är 12 år som går in och testar 
det så kanske den tycker det skulle va kul och ha den medans jag 
som är 16 inte skulle ha den kanske. (Om att posta på Facebook). Tjej 
2. 16år.  
 

Hos killarna som även de ansåg att applikationen var till för ungdomar, fanns det i vissa 

fall åsikter om att applikationen upplevdes som för vuxna. Detta ansågs bero på själva 

övningarna som de flesta killarna upplevde som svåra att förstå på grund av ett invecklat 
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språk. Ingen av killarna kopplade ihop designen med tillhörande av en målgrupp. 

Överhuvudtaget uttryckte ingen av killarna någon direkt åsikt om applikationens design: 

 
… den va… jag vet inte… den va bara bra. Kille 1. 15år.  

 

När både skolklasserna och killarna på Taekwondoklubben informerades om 

applikationen Klara Lifvet skapade det faktum att man måste logga in genom Facebook-

connect, en viss oro. Eftersom Facebook är förknippat med det sociala livet, fanns rädslan att 

deras användning skulle synas på deras Facebook-sida. Anonymiteten uppfattades som något 

viktigt hos ungdomarna och ingen hade lagt upp något om sin användning av applikationen 

på Facebook. Denna suspekthet delades att både tjejer och killar. En del av ungdomarna hade 

berättat för några kompisar om att de använt applikationen, men det visade sig ändå vara ett 

delvis känsligt ämne och inget som var självklart att berätta om: 

 
Nej, det har jag faktiskt inte men jag kommer säkert berätta det nån 
gång, det känner jag på mig… Tjej 3. 15 år. 

6. Analys  
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur tjejer och killar upplever 

applikationen Klara Lifvet, kan deras generella relation till tekniken tänkas vara viktig 

(McCarthy & Wright, 2004; Hassenzahl, 2008). Utöver den generella relationen till tekniken 

kan användarupplevelsen utgöras av flera aspekter som bl. a. berör design och innehåll.  För 

att lyfta fram olika aspekter som visade sig vara viktiga i denna studie är analysen därför 

indelad i sex olika teman. Dessa teman är: Ungdomarnas relation till tekniken, upplevelsen 

av positiv psykologi, koppling till det egna jaget, (o)förståelse, tillhörande av målgrupp och 

anonymitet.  

6.1 Ungdomarnas relation till tekniken 
Den forskning som visar att killar är mer vana IT-användare än tjejer (Colley & Comber, 

2003; Klawe, 2002), kan idag troligtvis ses som något inaktuell då t ex sociala medier fått ett 

kraftfullt genomslag i IT-användningen. När dessa undersökningar genomfördes var t ex 

Facebook inte lanserat och antalet bloggar var långt ifrån dagens antal. Om nu tjejer, som 

enligt dessa studier, använder sig mer av datorer i kommunikationssyfte, borde den senaste 

tidens ökning av sociala medier mer ha utjämnat skillnader i användningen av IT i sig.  

Dessutom kan det tänkas att killarnas användning av datorer i kommunikationssyfte ha 

ökat, speciellt med tanke på Facebooks framgångar. Överhuvudtaget kan det tänkas att IT 

idag, överlag har en större plats i vårt dagliga liv till skillnad mot för tio år sedan. Att tjejer 

skulle använda IT i mindre utsträckning än killarna (Klawe, 2002) är troligtvis inte lika 

självklart idag som för snart tio år sedan.  

6.2 Upplevelsen av det positiva med positiv psykologi  
Att reflektera och uttrycka något positivt är något som de flesta upplever som givande och 

stärkande för den egna självkänslan (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000). Den positiva 
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upplevelsen av att reflektera över positiva aspekter i vardagen delades av de intervjuade 

tjejerna och killarna som speciellt lyfte fram tacksamhet som något viktigt att tänka på. Ett 

resultat i linje med Brinkman & Kanis (2009) som visat att uttrycka något positivt med hjälp 

av en applikation en gång i veckan, kan vara mycket givande för individen (Brinkman & 

Kanis, 2009).  

Ingen av ungdomarna hade hört talas om applikationen Klara Lifvet eller något liknande 

tidigare. Detta kan tänkas bero på att positiv psykologi varit ovanligt, inte minst historiskt 

sett (Kennon & King, 2001). Att de flesta valde att utföra övningen där man skriver ner fem 

saker man är tacksam för har antagligen att göra med att det är en relativt enkel och därmed 

”tacksam” övning att utföra, då det enda som användaren behöver göra är att fylla i 

svarsrutorna.  

6.3 Koppling till det egna jaget  
Av intervjumaterialet framkom det att killarna gjorde mer kopplingar till det fysiska än vad 

tjejerna gjorde samt att killarna gjorde en starkare koppling till det egna jaget:  

 
Man får ju skriva saker om sig själv och då får man tänka vad man 
gör, ja vad man kan och sånt där… Kille 1. 16 år.  

 

Eftersom kontexten har betydelse för användarupplevelsen (McCarthy & Wright, 2004:2-

3,7) kan killarnas koppling till det egna jaget delvis bero att kontexten utgjordes av en 

Taekwondo-klubb och att denna tycks utgöra en stor del av deras liv eftersom de tränar vid 

fem tillfällen i veckan. Kopplingen mellan det mentala och fysiska har även relevans inom 

positiv psykologi eftersom ett positivt mentalt tillstånd återspeglas i den fysiska hälsan 

(Fredrickson, 1998) och att det därför upplevdes relevant för dem att tala om träningen och 

det egna jaget. Denna skillnad kan därför tänkas hänga samman med den sociala kontexten 

då den är av stor betydelse för hur människor uppfattar sig själva (Connell, 2003:38). Att 

killarna utifrån sin användning av Klara Lifvet gjorde en koppling till det egna jaget kan ha 

att göra med hur killar i större utsträckning uppfostras till självständighet och där 

självständigheten anses ge en högre status (Marecek & Ornasky, 2009). Resultat av 

uppfostran kan dock inte ses som konstant eftersom den i så fall skulle fortsätta under hela 

livet, vilket forskning visat inte är fallet då sociala kontexter kan vara föränderliga (Marecek 

& Ornasky, 2009).  

6.4 (O)förståelse  
Att killarna generellt sett sade sig uppleva applikationens uppgifter som svåra att förstå, 

vilket även framkom av enkätstudien, var något som även upphovsmakarna uppfattat från 

tidigare studier av applikationen (Nordmark, 2011). En reflektion kring detta resultat kan 

vara att killar, allmänt sett, inte har samma vana att reflektera kring dessa områden som 

tjejer (Marecek & Ornasky, 2009; Rabinowitz, 2008).  

Detta kan även tänkas bero på vilka förväntningar som fanns innan användningen vilket 

visar på betydelsen av den sociala och kulturella kontexten. Detta eftersom det framkom att 

om applikationen varit ett spel, ansåg alla de intervjuade killarna att de varit mer 

intresserade av att använda applikationen. Det finns en generell föreställning om att killar 
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och spelande hör samman och att killar generellt skulle ha ett större intresse för ett 

spelformat (Klawe, 2002). När applikationen inte visade sig vara ett spel kan det tänkas att 

killarna tappade intresset och därmed upplevde applikationen svårförstådd (McCarthy & 

Wright, 2004:2-3,7). Kanske hade formen av ett spel underlättat förståelsen av uppgifterna, 

vilket även vistats vara en isbrytare är det kommer till att engagera ungdomar kring området 

psykisk (o)hälsa (Doherty & Alcaniz, m.fl. 2008). Även om tjejerna inte uttryckte ett 

spelbehov, kan det inte uteslutas att även de skulle ha fått ett ökat intresse för användningen 

om det varit ett spel. 

6.5 Tillhörande av målgruppen  
Majoriteten av de intervjuade ungdomarna samt svaren från enkätstudien visade att de 

upplevde sig vara inkluderade i applikationens målgrupp. Men trots att tjejerna uppfattade 

sig tillhöra målgruppen fanns det ändå åsikter om att applikationen i vissa fall ansågs som 

barnslig, medan killarna i vissa fall ansåg den som vuxen. Då ålder har visats sig vara en 

viktig aspekt att ta hänsyn till i designandet för ungdomar kan det tänkas att uppfattningarna 

om vuxenhet eller barnslighet kan bidra till ett ointresse för fortsatt användning av 

applikationen (Doherty & Alcaniz, m.fl. 2008).  Att vissa av killarna upplevde applikationen 

som anpassad för vuxna kan också tänkas vara en bidragande orsak till att de hade svårare 

att förstå applikationens uppgifter. Dessa teman är inte utvecklade med tanke på den 

specifika målgruppen utan ansågs vara teman som är allmänmänskliga och lätta att relatera 

till oavsett ålder (Blom, 2011). 

6.6 Anonymitet  
Eftersom användaren av Klara Lifvet är anonym kan upplevelsen av användningen tänkas 

vara tryggare än om användaren varit synlig. Anonymiseringen som tekniken ger möjlighet 

till minskar risken för att vuxna ska gå in och ta över situationen, speciellt när det gäller 

hjälporganisationer för barn och ungdomar.  

Vid användningen av denna typ av applikation är anonymitet viktigt (Robinson & 

Robertson, 2010), vilket också visade sig i studien då ingen av ungdomarna uppgav att de t ex 

postat på Facebook. Att de var tvungna att logga in på applikationen via Facebook-connect 

var något oroande för vissa vilket antagligen beror på att Facebook inte är förknippat med 

anonymitet. En annan anledning till skepsisen kan även vara själva ämnet i sig, vilket kan 

kännas som utelämnande. Upplevelsen av användningen som personlig kan utläsas från 

detta citat: 
Nej, det har jag faktiskt inte men jag kommer säkert berätta det nån 
gång, det känner jag på mig… Tjej 3. 15 år. 
 

Som denna tjej uttrycker det upplever hon det inte som något självklart att berätta om, 

hon ger istället uttryck för att det i så fall är något som hon vill förbereda sig för. Anonymitet 

är viktigt i utformandet av denna typ av applikation samt hjälporganisationer för barn och 

ungdomar, vilket tekniken ger möjlighet till. Rädslan för att någon annan, i det flesta fall en 

vuxen, ska gå in och ta över situationen kan göra att ungdomar upplever att de förlorar sin 

integritet och makt över sin situation (Löfberg, 2011). Då ingen av de intervjuade 

ungdomarna sade sig ha postat om sin användning av Klara Lifvet på Facebook kan det 
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tänkas att det upplevs som en risk att förlora sin integritet.  Om det är så att killar upplever 

området psykisk (o)hälsa som stigmatiserat kan det tänkas att anonymisering blir speciellt 

viktigt. Då området psykisk (o)hälsa i sig har fått en feminiserad stämpel (Marecek, 2005) 

kan detta upplevas som något som hotar den egna maskuliniteten. Anonymisering kan därför 

minska risken för detta hot och därmed minska stigmatiserandet (Robinson & Robertson, 

2010).  

7. Sammanfattning och slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp ungdomar upplevde sin användning 

av en applikation för stärkande av psykisk hälsa. Applikationens ändamål och innehåll visade 

sig ha betydelse för hur ungdomarna upplevde sin användning av applikationen. Även om 

majoriteten av de intervjuade ungdomarna inte gav uttryck av intresse för fortsatt 

användning av applikationen, ansåg de ändå att applikationens övningar var viktiga och gav 

tankeställare. Trots att killarna upplevdes mer negativt inställda till applikationen, vilket, 

enligt dem själva, berodde på bristen på spel, menade de ändå att de ämnen som 

applikationen berör är viktiga och att det är viktigt med allmänt reflekterande över det 

positiva i vardagen.  Att killarna valde att koppla sin användning till det egna jaget kan också 

ses som att det finns ett visst behov av självreflektion. Att killarnas ointresse skulle bero på 

själva syftet med applikationen kan därmed inte fastställas. Det finns följaktligen inget i 

intervjuerna med varken killarna eller tjejerna som säger att de inte upplever denna typ av 

applikation som enbart negativ eller oviktig, utan att mottagandet av applikationen beror 

mycket på dess utformning. Att killarna upplevde bristen på spel som negativt kan därför ses 

som ett exempel på utformningens betydelse. En spelutformning kan därför ses som en 

utvecklingsmöjlighet för det fortsatta arbetet med utformandet av denna typ av applikation. 

Kanske kan det tänkas att en spelutformning skulle öka chansen att applikationens övningar 

blir lättare att förstå då majoriteten av kilarna hade svårt att förstå dem. Upplevelsen av 

spelbristen kan även ses som ett tecken för hur ungdomarnas reaktion till tekniken har 

betydelse för användarupplevelsen, då speciellt killarna uppgav att de ofta använder sig av 

spel när använder IT.  

Tryggheten i användningen visade sig vara viktig för både tjejerna och killarna. 

Anonymitet upplevs därför som betydelsefullt för hur man väljer att använda sig av 

applikationen. Att posta om sin användning på Facebook var därför uteslutet. Istället valde 

de flesta att berätta om sin användning för några få vänner.  

Aspekter såsom utformning och innehåll visade sig vara viktiga för hur ungdomarna 

upplevde sig som tillhörande av applikationens målgrupp eller inte. Därför kan utformandet 

av denna typ av applikation upplevas som en svår balansgång då målgruppen ungdomar inte 

är en homogen grupp. Applikationen ansågs av vissa som barnslig och av vissa som 

svårförstådd, trots att det handlar om samma målgrupp. Att designa ”rätt” för målgruppen 

kan därför tänkas vara en utmaning. Eftersom tekniken kan ge möjlighet till nya innovativa 

angreppssätt för att nå ungdomar och speciellt unga killar, kan spel därför tänkas vara ett 

gångbart sådant.  
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