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Sammanfattning 
 

Rapporten presenterar ett arbete som har haft som fokus att undersöka vilka 
designriktlinjer som bör vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-
monitoring, om syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom. Arbetets 
frågeställning har undersökts genom ett användarcentrerat designarbete vilket inneburit 
att människor med diagnosen bipolär sjukdom inkluderats och därigenom haft möjlighet 
att uttrycka sitt perspektiv. Processen har baserats på metoder inom området för User 
Experience Design där arbetsprocessen innefattat utveckling av en pappersprototyp, 
konceptutforskning med tillhörande intervju, storyboards samt designriktlinjer. Som en 
avslutande del har tre mobilapplikationer, vilka marknadsförts som verktyg för self-
monitoring av humör, utvärderats utifrån de inom examensarbetet utvecklade 
designriktlinjerna. Utvärderingen visade på stora brister vilket indikerar att behoven hos 
de användare som lever med bipolär sjukdom inte tillfredsställs genom de 
mobilapplikationer som finns tillgängliga på marknaden. Arbetets främsta bidrag är de 
slutgiltiga designriktlinjerna: 1) Påminn om viktiga aktiviteter; 2) Den sociala och privata 
användaren; 3) Förstå och motiveras; 4) Det personliga verktyget samt 5) Lättare än en 
dagbok, som uppmärksammar vilket innehåll en mobilapplikation för self-monitoring bör 
tillhandahålla för att vara till nytta för användare med bipolär sjukdom.  

 

Nyckelord: Self-monitoring, smarta mobiltelefoner, user experience design, 
användarcentrerad design, personal informatics, bipolär sjukdom. 

 

  



Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Med dagens digitala utveckling följer nya möjligheter vad gäller stöd till människor med 
särskilda förutsättningar. Området Personal Informatics innefattar produkter som gör det 
möjligt för användare att samla in och analysera personlig information, vilket exempelvis 
kan stödja personer som vill utöva egenvård. För att produkterna ska vara till verklig nytta 
vid egenvård krävs dock kunskap om användarnas behov. Ett exempel på en målgrupp 
som är i behov av digitala stödverktyg är användare med bipolär sjukdom.  

Människor med diagnosen bipolär sjukdom lever med regelbundna humörsvängningar 
som kan innebära mani och depression. Bipolär sjukdom kan i värsta fall kan leda till 
mycket negativa konsekvenser så som ekonomiska svårigheter, relationsproblem, samt 
en hög dödlighet i form av självmord. Det finns dock studier som visar att människor med 
bipolär sjukdom kan leva välfungerande liv där sjukdomens effekter på olika sätt kan 
balanseras. En nyckel till detta är att individen identifierar vad som triggar igång en 
allvarlig sjukdomsepisod och vad individen kan känna igen som tidiga varningssignaler. 
Det är en komplex sjukdom vars effekter formas av personens egenskaper, sociala liv 
samt livsmiljö. Därför är kunskapen om den individuella sjukdomsbilden avgörande.  

Self-monitoring är en etablerad strategi för människor med bipolär sjukdom. Self-
monitoring innebär att en person dokumenterar sitt mående och övervakar förändringar 
för att på så sätt förstå sin sjukdom. Genom att förstå sin sjukdom kan människor anpassa 
sitt beteende för att motverka allvarliga sjukdomsepisoder. Mobiltelefonen är ett passande 
verktyg för detta eftersom mobiltelefonen upplevs som en naturlig del av det vardagliga 
livet. Mobiltelefonen kan även påminna personen om att uppdatera sin information samt 
komma med anpassad feedback i form av rekommendationer. Förutom tekniska 
funktioner är det även viktigt att en mobilapplikation medför en bra användbarhets–
upplevelse.  

Området User Experience Design lyfter fram vikten av ett användarcentrerat 
utvecklingsarbete där användarnas behov och upplevelse står i centrum. För att uppnå bra 
design måste användarens perspektiv konsekvent inkluderas redan tidigt i ett utvecklings–
arbete. Genom att intervjua användare, skapa prototyper och utföra utvärderingar ökar 
chansen för att slutprodukten uppfyller användarens behov och att den levererar en god 
upplevelse. I det arbete som presenteras i denna rapport har designriktlinjer utvecklats för 
att besvara frågeställningen: Vilka designriktlinjer bör vägleda formgivningen av en 
mobilapplikation för self-monitoring, om syftet är att stödja människor med bipolär 
sjukdom? Utvecklingsarbetet har innefattat en litteraturgenomgång samt formgivningen 
av en pappersprototyp som sedan utvärderas i samverkan med människor med bipolär 
sjukdom. Designriktlinjerna 1) Påminn om viktiga aktiviteter; 2) Den sociala och privata 
användaren; 3) Förstå och motiveras; 4) Det personliga verktyget samt 5) Lättare än en 
dagbok, har sedan legat till grund för en informell heuristisk utvärdering av tre mobil–
applikationer för self-monitoring av humör. Resultatet visar att mobilapplikationerna inte 
uppfyller behoven som användare med bipolär sjukdom har.   



Förord 
 

De personer som valde att delta i examensarbetets användarstudier medverkade till att 
målgruppens perspektiv kunde sätta sin prägel på de designriktlinjer som presenteras. Att 
människor med bipolär sjukdom bidrog med sitt perspektiv har varit en central del i det 
genomförda examensarbetet och därför riktas ett särskilt tack till de människor som valde att 
delta i projektet. Som en del i detta vill jag även tacka företaget ONE LIFETIME som bistått 
mig vid rekryteringen av deltagare. 

Jag vill även tacka min handledare Susanne Frennert samt min examinator Anna-Sofia Alklind 
Taylor för deras vägledning och stöttning. För att de tålmodigt läst och besvarat både rapport 
samt mina förvirrade mail.  

Vänligen, Kim Hultgren. 

 

”I am mentally ill. I can say that. I am not ashamed of that. I survived that, I’m 
still surviving it, but bring it on. Better me than you.” 

- Carrie Fisher 
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1 Introduktion 
Detta arbete har haft som mål att söka ett svar på frågeställningen: Vilka designriktlinjer bör 
vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, om syftet är att stödja 
människor med bipolär sjukdom? Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som kan påverka en 
människas livskvalitet mycket negativt. Sjukdomen innebär regelbundna humörsvängningar 
vilket kan medföra mani eller depression (Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010; Blixen 
et al., 2016). Hur sjukdomen påverkar individen kan se mycket olika ut. Den inverkan som 
sjukdomen har på en människa beror på personens individuella förutsättningar, egenskaper och 
sociala kontext (Russell and Browne, 2005). På grund av sjukdomens komplexitet är det viktigt 
att den enskilda individen lär känna sin egen sjukdomsbild, att personen själv är motiverad till 
att förstå sin sjukdom och dess effekter. Som en del i detta är det viktigt att människor som 
lever med bipolär sjukdom lär sig känna igen vilka faktorer som triggar igång ett insjuknande, 
att personen är uppmärksam på tidiga varningssignaler och att personen aktivt utför handlingar 
som kan skapa balans i vardagen (Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010; Blixen et al., 
2016). Begreppet self-monitoring syftar på när en person dokumenterar och övervakar 
personlig information och ses därför som en viktig strategi för egenvård inom bipolär sjukdom 
(Suto et al., 2010; Depp et al., 2012; Rooksby et al., 2014; Rapp and Cena, 2016). Genom self-
monitoring lär personen känna sig själv och sin sjukdom vilket i bästa fall kan resultera i 
preventiv egenvård när en noga uppsikt av varningssignaler möjliggör ett tidigt ingripande 
(Morris and Aguilera, 2012; Strejilevich et al., 2013).  

Innan den digitala tekniken var det traditionella tillvägagångssättet att utföra self-monitoring i 
pappersformat vilket innebar flera nackdelar så som att personer glömde bort att dokumentera 
måendet kontinuerligt och att det ibland upplevdes som stigmatiserande (Stone et al., 2003; 
Morris and Aguilera, 2012; Faurholt-jepsen et al., 2016). Att dokumentera sitt mående med 
hjälp av en mobiltelefon har däremot visat sig upplevas som mindre stigmatiserande eftersom 
verktyget uppfattas som en naturlig del av det vardagliga livet (Morris and Aguilera, 2012; 
Faurholt-jepsen et al., 2016). Att regelbundet plocka upp en mobiltelefon är en socialt 
accepterad handling. Mobilen som verktyg kan även stödja användaren genom insamling av 
information samt individanpassad feedback. Från att människor dokumenterat sitt mående på 
papper har den digitala utvecklingen på så sätt skapat nya förutsättningar vad gäller self-
monitoring vid bipolär sjukdom.  

Teknik som hjälper användaren att samla in och analysera personlig information behöver 
förutom tekniska funktioner även leverera en bra upplevelse. Området User Experience Design 
handlar om att skapa något som engagerar och fortsätter att engagera användaren samt att 
användaren når sitt mål med en känsla av lätthet och tillfredställelse (Hassenzahl and 
Tractinsky, 2006; Pucillo and Cascini, 2014). En bra användbarhetsupplevelse är 
förutsättningen för att en användare ska känna sig motiverad till att använda en produkt så som 
ett PI-verktyg (Shin and Biocca, 2017). User Experience Design har därför präglat arbetets 
tillvägagångssätt där användarperspektivet varit av största vikt. Metoder inom området har på 
olika sätt använts för att undersöka användargruppens behov och en viktig del av detta har varit 
att människor med bipolär sjukdom inkluderats i arbetet.  
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2 Bakgrund 
I denna del kommer en bakgrund att presenteras. Som en del av rapportens bakgrund 
introduceras begreppet User Experience Design och hur användarupplevelsen påverkar 
användarens vilja och motivation till ett långsiktigt användande. Bakgrundsbeskrivningen 
fokuserar även på vad bipolär sjukdom innebär, hur self-monitoring är en viktig strategi för 
den som vill förstå sin individuella sjukdomsbild och vad Personal Informatics inbegriper. 
Syftet är att informationen som presenteras i bakgrunden ska ge en fördjupad förståelse för det 
som är centralt för arbetets frågeställning: Vilka designriktlinjer bör vägleda formgivningen av 
en mobilapplikation för self-monitoring, om syftet är att stödja människor med bipolär 
sjukdom? 

2.1 Bipolär sjukdom 
Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som innebär att en person lider av episodiska 
humörsvängningar (Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010; Blixen et al., 2016; Faurholt-
jepsen et al., 2016). Episoderna återkommer i cykler och innebär att en person drabbas av mani, 
hypomani eller depression (Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010; Blixen et al., 2016). 
Förutom kraftiga humörförändringar så påverkar sjukdomen även personens kognitiva förmåga 
och psykosociala funktion vilket i sin tur påverkar personens förmåga till att hantera sina 
känslor men även praktiska sysslor som hör till det vardagliga livet (Blixen et al., 2016; 
Hidalgo-mazzei et al., 2016). Att ha bipolär sjukdom kan medföra att en människa känner en 
oerhörd känsla av hopplöshet vilket i värsta fall kan leda till självskadebeteenden och 
självmord (Blixen et al., 2016). Sjukdomen är förknippad med försämrad livskvalitet, 
ekonomiska svårigheter, relationsproblem samt problem med yrkeslivet och diagnosen har 
även en statistiskt mycket hög dödlighet i form av självmord (Suto et al., 2010; Blixen et al., 
2016). 

Människor med bipolär sjukdom kommer att leva med sin sjukdom under hela sin livstid och 
för individen och dess anhöriga är det därför viktigt att förstå hur de kan hantera sin 
sjukdomssituation och vardag. Begrepp som brukar nämnas i samband med bipolär sjukdom 
är triggers och tidiga varningssignaler (prodrom). Med triggers menas faktorer som kan trigga 
igång sjukdomssymptom (Russell and Browne, 2005; Blixen et al., 2016). När det gäller 
bipolär sjukdom så finns det flera faktorer som påverkar och triggar igång episoder. Stress, och 
särskilt stress som orsakar sömnbrist, är en vanlig faktor som kan starta igång mani, hypomani 
och depression (Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010; Blixen et al., 2016). Det finns 
flera studier som visar på ett tydligt samband mellan psykosocial stress och symptomrika 
episoder vid bipolär sjukdom (Blixen et al., 2016). Triggers kan även variera mellan individer 
där tidigare erfarenheter, social kontext, individuella egenskaper och miljö påverkar personens 
känslighet (Russell and Browne, 2005). Med tidiga varningssignaler menar man symptom som 
inte är helt utvecklade sjukdomssymptom men som indikerar ett framtida insjuknande 
(Strejilevich et al., 2013). Anledningen till att det är viktigt för individen att kunna identifiera 
och upptäcka tidiga varningssignaler är att det gör det möjligt för personen att ingripa i ett tidigt 
skede (Russell and Browne, 2005; Faurholt-Jepsen et al., 2014; Faurholt-jepsen et al., 2016; 
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Hidalgo-mazzei et al., 2016). Förutom att det ger personen en chans att anpassa sin miljö och 
sitt beteende så finns det en koppling mellan tidiga varningssignaler och personens långsiktiga 
mående (Strejilevich et al., 2013). Även när humörförändringarna inte går att klassa som klara 
sjukdomssymptom har de en tydlig koppling till personens långsiktiga funktion (Strejilevich et 
al., 2013). Det innebär att även små förändringar i humöret ska uppmärksammas. När en person 
med bipolär sjukdom lär sig känna igen sina triggers och tidiga varningssignaler kan det 
motivera till att anpassa beteende och situation. Ibland kan det exempelvis vara att avboka 
möten, ta ledigt från jobbet, undvika alkohol, träna mer eller meditera (Russell and Browne, 
2005; Suto et al., 2010). Sjukdomsinsikt vid bipolär sjukdom är absolut nödvändig för att 
personen ska kunna hantera sin sjukdom på ett passande sätt.  

Det som måste påpekas när det gäller bipolär sjukdom är dess komplexitet. Det här är en 
sjukdom som påverkar varje individ på olika sätt där personens individuella egenskaper, 
sociala liv och livsmiljö påverkar sjukdomens utfall (Russell and Browne, 2005). Det innebär 
att varje person som lever med sjukdomen har individuella behov samt att triggers och 
varningssignaler kan se mycket olika ut. På grund av detta är det därför nödvändigt att en 
person som lever med bipolär sjukdom försöker att förstå sin egen individuella sjukdomsbild, 
dvs. att det handlar om mer än bara en allmän kunskap om sjukdomen. Trots att bipolär 
sjukdom medför allvarliga sjukdomstillstånd är det även viktigt att lyfta fram att det går att 
leva ett välmående liv med bipolär sjukdom. Även om det är en kronisk sjukdom så innebär 
det inte att en person som lever med bipolär sjukdom alltid befinner sig i ett sjukdomstillstånd. 
Tvärtom kan många människor leva ett fungerande liv där sjukdomen delvis kan kontrolleras 
genom medicinsk behandling och egenvård (Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010). I 
artikeln Staying well with bipolar disorder (Russell and Browne, 2005) vill författarna lyfta 
fram den kunskap som välmående människor har när det gäller sin bipolära sjukdom. Enligt 
Russell och Browne (2005) har tidigare studier fokuserat på sjukdomens mest negativa 
konsekvenser samtidigt som flera missat att inkludera de sjukdomsberättelser som välmående 
bipolära kan bidra med. Tidigare kvalitativa studier har i flera fall endast rekryterat 
intervjupersoner från rehabiliteringsprogram och organisationer som inriktar sig på psykisk 
sjukvård (Russell and Browne, 2005). Intervjupersonerna rekryteras på så sätt bara inom den 
gruppen av bipolära som på något sätt sökt hjälp för och har problem på grund av sin sjukdom. 
Problematiken som Staying well with bipolar disorder (Russell and Browne, 2005) belyser är 
att många studier som bygger sitt resultat på den typen av rekrytering inte kan ge en holistisk 
bild av vad sjukdomen innebär. Man misslyckas helt enkelt med att fånga upp de personer som 
lever i ett balanserat och välmående tillstånd. Många av de med bipolär sjukdom som lyckas 
leva ett bra liv är öppna med sin sjukdom, har accepterat sin diagnos och utvecklat strategier 
som passar just deras sjukdomsbild (Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010). De kan leva 
ett välfungerande liv med goda sociala relationer och framgångsrika karriärer (Russell and 
Browne, 2005). Trots att de fortfarande har påfrestande episoder av sjukdomssymptom lyckas 
de lindra och ibland undvika återkommande cykler (Russell and Browne, 2005). Vissa lyckas 
till och med leva i år utan att allvarliga sjukdomssymptom uppstår (Suto et al., 2010).  
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2.1.1 Egenvård vid bipolär sjukdom 
Stress inom arbetet, familjen och stress kopplat till miljön som personen befinner sig i är alla 
vanliga triggers som samtidigt kan vara svåra att undvika för den som vill leva ett vanligt liv. 
Därför behöver individen hitta strategier för att kunna hantera stressfulla situationer och andra 
triggers kopplade till sjukdomen. De som lär sig att identifiera sina triggers och tidiga 
varningssignaler kan påverka sin sjukdomssituation på ett positivt sätt. Lyckas en person med 
bipolär sjukdom lära känna sitt individuella sjukdomsmönster av återkommande cykler, tidiga 
varningssignaler och triggers kan hen förhindra alternativt lindra ett allvarligt insjuknande 
(Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010; Blixen et al., 2016). Förutom det stöd den 
medicinska vården kan erbjuda behöver den enskilde därför förstå sin sjukdom och aktivt 
arbeta för att finna en balans i vardagen. Individens strävan för att aktivt finna balans trots sin 
sjukdom är kopplat till begreppet egenvård. 

Egenvård har visat sig vara en viktig del för att balansera bipolär sjukdom (Suto et al., 2010; 
Strejilevich et al., 2013; Faurholt-Jepsen et al., 2014; Faurholt-jepsen et al., 2016). Egenvård 
syftar till de handlingar som individen på egen hand kan utföra för att mildra sin sjukdom. En 
person som lever med bipolär sjukdom kan utföra egenvård genom olika former av strategier. 
I artikeln What works for people with bipolar disorder ? Tips from the experts (Suto et al., 
2010) redovisas en kvalitativ studie där forskarna undersökt samt försökt att förstå vilka 
strategier välmående personer med bipolär sjukdom använder sig av. De strategier som 
personerna använde sig av grupperades inom 6 olika kategorier: 1) Sömn, vila, motion och 
kosthållning; 2) Kontinuerlig self-monitoring; 3) Skapa en plan för nödvändiga handlingar; 4) 
Reflekterande och meditativa aktiviteter; 5) Kunskap om bipolär sjukdom samt att utbilda 
andra om sjukdomens olika aspekter; 6) Socialt kontaktnät (Suto et al., 2010).  

En annan artikel som även den behandlar ämnet egenvård i form av strategier är Coping 
strategies used by poorly adherent patients for self-managing bipolar disorder (Blixen et al., 
2016). I deras studie har de undersökt högriskpatienter och deras strategier för att hålla 
sjukdomen i balans. De genomförde en kvalitativ studie där intervjupersonernas svar 
grupperades inom två teman; problemfokuserade och emotionsfokuserade (Blixen et al., 2016). 
De problemfokuserade strategierna handlade om att definiera sina problem och skapa passande 
lösningar för att sedan handla därefter. Inom temat för problemfokuserade strategier 
identifierades: 1) Förändra livsstilen i form av att äta hälsosam mat och motionera; 2) hantera 
regelbunden medicinering genom att bland annat föra ett schema eller använda verktyg som 
kan ge personen en påminnelse; 3) Hålla tiden för bokade läkarbesök; 4) Söka kunskap om sin 
sjukdom; 5) Upprätthålla ett socialt liv; 6) Self-monitoring genom att dokumentera tankar 
händelser och mående via dagbok eller liknande (Blixen et al., 2016). De emotionsfokuserade 
strategierna handlade om att känslomässigt hantera stressfulla situationer och kategoriserades 
som: 1) Att hålla sig distraherad genom andliga aktiviteter eller genom att hålla sig upptagen 
med saker som musik, läsning, och tv-tittning; 2) Distansera sig genom förnekelse, isolering 
och genom att undvika stressfulla situationer; 3) Hjälpa andra; 4) Söka stöd hos andra (Blixen 
et al., 2016).  

De strategier som forskarna i What works for people with bipolar disorder ? Tips from the 
experts (Suto et al., 2010) och Coping strategies used by poorly adherent patients for self-
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managing bipolar disorder (Blixen et al., 2016) har identifierat har flera gemensama nämnare 
när det gäller egenvård för bipolär sjukdom. En hälsosam livsstil, att hålla koll på 
humörsförändningar genom self-monitoring samt kunskap om sin sjukdom bidrar på olika sätt 
till en balanserad vardag. I Russel och Browns (2005) artikel Staying well with bipolar disorder 
var deras syfte att lyfta fram de berättelser som välmående människor med bipolär sjukdom 
kunde bidra med. Även där nämns bland annat vikten av att förstå sin individuella 
sjukdomsbild, vara uppmärksam på tidiga varningssignaler och triggers och en balanserad 
livsstil där sömn, hälsosam mat och motion är centralt (Russell and Browne, 2005). De olika 
identifierade strategierna tyder på att det av individen krävs en motivation till att hålla sig frisk. 
Resultaten visar hur viktigt det är att en person vill och därigenom arbetar aktivt med att hantera 
sina sjukdomsymptom. Sömn, vila, motion och kosthållning bygger exempelvis på vardagliga, 
planerade rutiner som kräver ett långsiktigt arbete som bara fungerar om personen känner sig 
motiverad till att hålla sig frisk. Eftersom bipolär sjukdom är en komplex sjukdom som 
påverkar olika individer väldigt olika är det viktigt att fastslå vilka aspekter som påverkar 
individens sjukdomsbild. Det är av den anledningen även viktigt att utveckla strategier som är 
lyhörda för de individuella anpassningar som olika människor kan behöva (Russell and 
Browne, 2005).  

Här är det viktigt att påpeka att egenvård inte handlar om att bota en sjukdom utan om att 
hantera den. Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom och dess orsaker är fortfarande delvis 
okända (Blixen et al., 2016). När man pratar om egenvård är det därför centralt att komma ihåg 
att även om en människa på egen hand kan påverka sin sjukdomssituation innebär det inte att 
ett insjuknande ska ses som ett misslyckande. En obotlig sjukdom kommer alltid att medföra 
svårigheter som individen inte kommer kunna styra över.  

2.1.2 Self-monitoring vid bipolär sjukdom 
Self-monitoring, som är en erkänd metod för de människor som lever med bipolär sjukdom, 
bygger på att individen på egen hand registrerar sitt mående och relaterade händelser samt 
aktiviteter för att på så vis identifiera triggers, tidiga varningssignaler och andra 
sjukdomsrelaterade aspekter (Suto et al., 2010; Depp et al., 2012; Faurholt-Jepsen et al., 2014, 
2015; Blixen et al., 2016; Faurholt-jepsen et al., 2016; Hidalgo-mazzei et al., 2016). På så sätt 
är det en viktig aktivitet som gör det möjligt för individen att förstå vad som påverkar just deras 
sjukdomsbild. Förutom att leda till sjukdomsinsikt för den enskilda individen har self-
monitoring inom vården varit ett sätt för läkare och patienter att komma närmare varandra. När 
en läkare ska bedöma och sätta diagnos på en patient ställer läkaren frågor om symptom och 
livsstil (Stone et al., 2003). Det kan exempelvis handla om ätvanor och sjukdomssymptom där 
patienten måste dra sig till minnes tidigare händelser (Stone et al., 2003). I ett sådant fall är 
self-monitoring ett bra stöd då minnet av tidigare händelser inte är lika pålitligt som när något 
dokumenterats i realtid (Stone et al., 2003).  

Traditionellt har self-monitoring inom vården skett på papper där patienten på egen hand 
dokumenterat sitt mående via dagböcker samt olika skalor (Faurholt-jepsen et al., 2016). Även 
om self-monitoring på papper haft flera positiva effekter för patienten så har det även funnits 
flera problem. När patienten ska dokumentera sitt mående på papper finns det en risk för att 
hen glömmer att dokumentera i realtid (Stone et al., 2003; Faurholt-jepsen et al., 2016). Tanken 
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med self-monitoring är att det ska ske kontinuerligt för att personen ska slippa tänka tillbaka 
och komma ihåg tidigare tillstånd. När pappret väl fylls i finns det en stor risk för att validiteten 
av den registrerade informationen påverkats negativt av tiden som hunnit gå. Det är helt enkelt 
svårt för en person att i sin helhet komma ihåg tidigare humörtillstånd (Faurholt-jepsen et al., 
2016). Pappret har även av naturliga skäl begränsningar när det gäller att analysera och 
visualisera ifylld information. 

Ett verktyg som blivit en viktig och naturlig del av människors vardag är mobiltelefonen. 
Mobilen kan därmed förbättra servicen inom den psykiatriska vården då den redan innan 
upplevs som en naturlig del av personens vardagliga aktiviteter (Morris and Aguilera, 2012; 
Faurholt-jepsen et al., 2016). Självklart ska det påpekas att alla människor inte delar samma 
vana av att använda en mobiltelefon. Trots det är den något som nästan alla människor i dagens 
samhälle har erfarenhet av att använda. På grund av mobiltelefonens roll i det vardagliga livet 
finns inte bara praktiska, tekniska fördelar utan även känslomässiga. Detta för att det inte 
upplevs som något märkvärdigt att plocka upp sin mobiltelefon bland andra människor. En 
pappersdagbok är till skillnad från en mobiltelefonen något som kan kännas obekvämt och 
konstigt att använda i vardagliga, sociala situationer (Morris and Aguilera, 2012; Faurholt-
jepsen et al., 2016).  Ett hjälpverktyg för self-monitoring i form av en mobilapplikation löper 
därför mindre risk av att uppfattas som stigmatiserande (Morris and Aguilera, 2012; Faurholt-
jepsen et al., 2016). Self-monitoring via en mobilapplikation ökar chanserna för att individen 
faktiskt registrerar sitt mående i realtid samt att det sker rutinmässigt (Morris and Aguilera, 
2012; Faurholt-jepsen et al., 2016). Till skillnad från self-monitoring i pappersform kan en 
mobilapplikation även analysera viss information och presentera den på ett sätt som gör det lätt 
för den enskilde att förstå sin situation samt hur relaterade faktorer spelar in i detta (Morris and 
Aguilera, 2012; Faurholt-Jepsen et al., 2014; Faurholt-jepsen et al., 2016; Hidalgo-mazzei et 
al., 2016). Regelbundenhet är väsentligt för att den dokumenterade informationen ska bidra till 
en korrekt presentation av personens mående (Suto et al., 2010; Faurholt-Jepsen et al., 2014, 
2015). Det har visat sig att regelbunden self-monitoring i digital form bidrar till ett preventivt 
arbete bland annat för att prodrom tidigt kan registreras och analyseras (Morris and Aguilera, 
2012; Strejilevich et al., 2013; Faurholt-Jepsen et al., 2014; Faurholt-jepsen et al., 2016; 
Hidalgo-mazzei et al., 2016). Fördelen med att mobiltelefonen ökar chansen för regelbunden 
self-monitoring är av den anledningen en viktig upptäckt inom området. 

2.2 User Experience Design 
User Experience Design (UXD) är en disciplin vars ambition är att metodiskt inkludera 
användaren och användarens verkliga behov i designprocessen (Hassenzahl and Tractinsky, 
2006; Barnum, 2011; Rogers, 2012; Pucillo and Cascini, 2014). User experience (UX), som på 
svenska betyder användarupplevelse, har sitt ursprung inom Människa-datorinteraktion (MDI) 
där forskare och utvecklare fann ett behov av nya metoder för att lösa  användbarhetsproblem 
(Hassenzahl and Tractinsky, 2006; Rogers, 2012). MDI fokuserade ursprungligen på 
interaktion mellan människa och persondator för att under utvecklingens gång vidga området 
till andra former av digital teknologi samt söka kompletterande kunskap om vad interaktion 
innebär (Rogers, 2012). Utvecklare och forskare inom MDI upptäckte att användarens 



 
7 

upplevelse av en produkt indirekt påverkade produktens funktion eftersom de trots tekniskt 
korrekta funktioner ibland misslyckades med att använda produkten. De insåg att interaktion 
inte kunde reduceras till enbart teknisk funktion utan att MDI behövde kunskap från andra 
discipliner kopplade till människans kognition, kontextpåverkan och psyke (Rogers, 2012). 
Forskare inom MDI sökte sig bland annat till kognitionsvetenskapen och socialpsykologin för 
att på så vis få bättre förutsättningar för att förstå människans interaktion med olika typer av 
teknologiska verktyg (Hassenzahl and Tractinsky, 2006; Rogers, 2012). Förhoppningen var att 
en större förståelse för hur människan tolkar sin omgivning skulle leda till en bättre och 
användbar design (Rogers, 2012; Pucillo and Cascini, 2014). Idag har området ett holistisk 
synsätt där UX ses som ett begrepp vilket syftar på hela upplevelsen som användaren får vid 
en interaktion där teknisk funktionalitet, kontexten för användandet, personens erfarenheter 
och känslomässiga tillstånd alla lyfts fram som viktiga aspekter (Hassenzahl and Tractinsky, 
2006; Pucillo and Cascini, 2014). Det innebär att interaktiva produkter ur ett UX-perspektiv 
ses som mer än ett tekniskt verktyg samt att användare lika väl kan motiveras av känslomässiga 
eller hedonistiska aspekter (Pucillo and Cascini, 2014). En bra designlösning handlar förutom 
funktion även om innehåll och den nytta som verktyget kan erbjuda användaren (Hartson and 
Pyla, 2012). Inom UXD syftar nyttan, som på engelska kan liknas vid det engelska begreppet 
usefullness, på hur design kan bidra till ett mervärde genom att exempelvis hjälpa användaren 
till att förstå något, göra något lättare eller på annat sätt bidra till en förbättrad livskvalitet 
(Hartson and Pyla, 2012).  

Det itererade arbetet som UX-processen innefattar kan presenteras i en livscykel där 
arbetsprocessens olika steg av analys, design, implementering och utvärdering ingår (se figur 
1) (Hartson and Pyla, 2012). I analysfasen utförs användarstudier som fokuserar på att förstå 
och lära känna den användare som designarbetet inriktar sig mot (Barnum, 2011; Hartson and 
Pyla, 2012). Inom fasen för design ingår arbetet med att skapa koncept och andra aspekter som 
är nödvändigt för det nästkommande prototyparbetet (Hartson and Pyla, 2012). Utvecklingen 
av prototyper sker inom implementeringsfasen där det designkoncept som utvecklats realiseras 
(Barnum, 2011; Hartson and Pyla, 2012). Det innebär att prototypens roll är att konkret 
representera en designlösning men att prototypen även är nödvändig för utvecklingsprocessens 
nästkommande fas; Utvärdering (Barnum, 2011; Hartson and Pyla, 2012; Wilson, 2014).  
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Figur 1. UX-processens olika steg av analys, design, implementering och utvärdering. 

 

2.2.1 Användarcentrerad design 
Inom UXD är det användaren och hens upplevelse som är det centrala. Det innebär att 
användarens perspektiv måste tas tillvara under hela utvecklingsprocessen. Användarcentrerad 
design innebär att användaren på olika sätt inkluderas i designarbetet (Barnum, 2011; Wilson, 
2014). Det bygger på ett itererat arbete där analys, prototyputveckling och utvärdering 
systematiskt återkopplar till användaren (Barnum, 2011; Wilson, 2014). Under analysfasen 
undersöks vilka behov användaren har, vem han eller hon är samt vad som skulle motivera hen 
till att använda produkten (Barnum, 2011). Tanken är att en användarcentrerad designprocess 
lämnar utrymme för användaren att utrycka sitt perspektiv (Barnum, 2011). För att skapa en 
produkt som lever upp till användarens förväntningar och som uppfyller hens behov krävs 
därför även tidiga utvärderingar av den design som är under utveckling. Utan en tidig kontakt 
med användargruppen och utan tidiga tester av en design-idé riskerar utvecklingsarbetet att gå 
vilse. Risken är stor för att problem upptäcks först i utvecklingsarbetets slutskede, med förlust 
av både pengar och tid som följd (Barnum, 2011).  

2.2.2 Design Thinking 
För att återknyta till vikten av att även se till mervärdet som en viktig del inom UXD kan 
begreppet Design Thinking nämnas. Design Thinking handlar om öppenhet inför behov och 
lösning speglat i användarens upplevelse (Hartson and Pyla, 2012). Angreppssättet sätter sitt 
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fokus bortom de statiskt praktiska genom att se till det emotionella, sociala och kulturella 
aspekterna inom interaktion snarare än exempelvis antal klick på ett tangentbord (Hartson and 
Pyla, 2012).  

För att exemplifiera vad Design Thinking innebär skriver författarna Hartson och Pyla (2012) 
om hur utvecklingen av Apples produkt iPad kritiserades för att sakna viktiga användbara 
funktioner men som trots kritiken blev en succé. Kritikerna menade att iPad bara skulle bli en 
i mängden av onödiga IT-produkter som användarna skulle förkasta. Det ansågs inte var ett 
användbart verktyg eftersom den saknade vissa praktiska funktioner. Trots detta visade 
användarna ett stort intresse och iPad blev allt annat än en flopp. Författarna Hartson och Pyla 
(2012) menar att framgången kan förklaras med att den goda användarupplevelsen inte byggde 
på hur användbart verktyget var rent funktionsmässigt utan snarare på att vanliga handlingar 
så som att kolla mail resulterade i en ny typ av användarupplevelse på grund av produktens 
egenartade och vackra design. Budskapet i detta är inte att vikten ligger hos det vackra utan att 
en användare är mer än en person inriktad på att utföra vissa uppgifter. Upplevelsen av en viss 
design påverkas av användarens sociala miljö och kultur samt av hens känslor (Hartson and 
Pyla, 2012; Pucillo and Cascini, 2014). Om en produkt skapas för att bidra till ett mervärde för 
användaren bör därför perspektivet Design Thinking överlappa utvecklingsprocessens olika 
steg av analys, design, implementation och utvärdering (Hartson and Pyla, 2012). Under ett 
pågående designarbete är det med andra ord nödvändigt att arbetet formas av en medveten 
öppenhet för hur design på olika sätt kan bidra till en användares livskvalitet.  

2.2.3 Koncept 
Ett designkoncept skapas i designprocessens startskede för att på något sätt beskriva den idé 
som ligger till grund för den framtida produkten. Ett framtaget koncept innehåller ett tema, 
presenterat syfte, kontext och annat som kan representera den vision som arbetet ska vägledas 
av (Chandler and Unger, 2012; Hartson and Pyla, 2012). I början av ett projekt kan kreativa 
metoder så som brainstorming och skisser användas vid skapandet av ett koncept (Buxton, 
2007; Hartson and Pyla, 2012). Att börja med detaljerade och vackra skisser är ett vanligt 
misstag som istället för ett vägledande koncept resulterar i förtidiga designbeslut med framtida 
konsekvenser som följd (Hartson and Pyla, 2012). Konceptet ska presentera vad produkten 
kommer att betyda för användarna, inte hur det kommer att se ut för användarna (Hartson and 
Pyla, 2012).  

Beroende på den framtida produktens syfte kan olika perspektiv och metaforer ligga till grund 
för det koncept som utvecklas. Perspektiven kan belysa olika saker så som hur användaren kan 
interagera med produkten eller hur den ska upplevas emotionellt (Hartson and Pyla, 2012). Om 
konceptet präglas av det interaktiva perspektivet innebär det att konceptet presenteras utifrån 
hur användaren kommer att interagera med produkten (Hartson and Pyla, 2012). Om temat för 
konceptet istället lägger mycket vikt vid hur den framtida produkten skulle påverka användaren 
känslomässigt hade det emotionella perspektivet präglat konceptets utformning (Hartson and 
Pyla, 2012).  

Ett sätt att presentera ett koncept på är genom metaforer (Hartson and Pyla, 2012). Metaforer 
som bygger på kända fenomen kan förtydliga en design-idé som annars kan upplevas som 
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abstrakt. Genom att presentera konceptet för iPad med metaforen av att läsa en bok, blir 
verktygets bläddringsfunktion via pekskärm förankrat i något som är känt sedan tidigare 
(Hartson and Pyla, 2012). När konceptet presenteras på det sättet är det en interaktions-metafor 
där en bok får representera den interaktion som användaren kommer att utföra i kontakt med 
sin iPad (Hartson and Pyla, 2012). En typisk emotionell metafor är hur GPS-verktyget Garmin 
jämförs med känslan av att ha en vän med sig på sin vandring (Hartson and Pyla, 2012). 
Konceptets metafor presenterar på så sätt visionen av hur användaren upplever sig 
känslomässigt trygg och personligt kopplad till sin GPS.  

2.2.4 Prototypens syfte och utveckling 
Utvecklingen av prototyper är en bärande process inom användarcentrerad design och 
nödvändig för den designer som vill testa olika designidéer (Lim and Stolterman, 2007; 
Barnum, 2011; Hartson and Pyla, 2012). Genom att börja med prototyparbetet tidigt i processen 
ökar chansen för att tidigt upptäcka eventuella problem (Barnum, 2011; Chandler and Unger, 
2012; Hartson and Pyla, 2012). Beroende på vad som är syftet med prototypen, projektets 
tidsram samt vart arbetet befinner sig i utvecklingsprocessen så finns olika former av 
prototyper. En prototyp som skapas i processens inledande steg och där syftet är att utvärdera 
koncept och enklare funktioner kan med fördel bestå av papper (Säde, Nieminen and Riihiaho, 
1998; Lim and Stolterman, 2007). En digital och mer detaljrik prototyp passar bättre när syftet 
är att testa detaljer och mer avancerade funktioner (Säde, Nieminen and Riihiaho, 1998; Lim 
and Stolterman, 2007).  

När en prototyp utvecklas är det viktigt att fastställa vilket syfte den har. En utvecklare måste 
ställa sig frågan; Vad ska prototypen representera och varför? (Hartson and Pyla, 2012). 
Prototypens syfte är inte bara kopplat till det tidigare utvecklade konceptet utan även till det 
som nästkommande utvärdering kommer att fokusera på. Prototypen ska bara innehålla den del 
av designkonceptet som utvecklaren vill testa och exkludera irrelevanta designelement som 
kan uppfattas distraherande eller som snarare bör testas längre in i designprocessen (Lim and 
Stolterman, 2007; Hartson and Pyla, 2012). En horisontell prototyp är en prototyp som visar 
en överblick av det den planerade produkten ska innehålla vilket passar bra när syftet är att visa 
ett koncept snarare än en viss funktion (Hartson and Pyla, 2012). Om syftet istället är att visa 
en speciell funktion kan en vertikal prototyp vara att föredra eftersom den istället för bredden 
visar djupet inom en viss del av produkten (Hartson and Pyla, 2012). Med andra ord handlar 
det lika mycket om vad en prototyp ska innehålla som vad den bör utelämna. Prototypen kan 
liknas vid ett filter där endast de nödvändigaste designelementen ska visas (Lim and 
Stolterman, 2007). Som designer är ett viktigt mål att skapa en så enkel prototyp som möjligt 
(Hartson and Pyla, 2012). Sammanfattningsvis är prototyparbetet en viktig process för det 
kreativa skapandet och betydelsefull för den designer som vill visualisera en idé (Lim and 
Stolterman, 2007; Barnum, 2011; Chandler and Unger, 2012). Prototypen har även en viktig 
roll inom UX-processen eftersom den gör det möjligt att utvärdera och förbättra en design 
innan tid och pengar lagts på bristfälliga detaljer.  
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2.2.5 Designriktlinjer för utveckling och utvärdering 
En designriktlinje är inte en regel utan en vägledande princip som både kan användas som stöd 
under ett utvecklingsarbete eller vid en utvärdering (Barnum, 2011; Chandler and Unger, 2012; 
Wilson, 2014). Det finns en mängd olika designriktlinjer som berör olika områden inom design. 
Om designarbetet fokuserar på hur användaren ser en produkt finns designriktlinjer för visuell 
design (Chandler and Unger, 2012; Wilson, 2014). Andra designriktlinjer kan istället fokusera 
på själva interaktionen eller på psykologiska aspekter (Chandler and Unger, 2012). Varje 
utvecklingsprojekt har dock sina unika förutsättningar vilket kan innebära att redan etablerade 
riktlinjer inte passar för arbetets syfte. Av den anledningen kan det ibland även vara nödvändigt 
att skapa nya designriktlinjer som är anpassade för ett specifikt utvecklingsområde (Chandler 
and Unger, 2012).  

Heuristisk utvärdering är en inspektionsmetod som går ut på att en färdig produkt eller en 
design under utveckling, granskas utifrån olika designriktlinjer (Barnum, 2011; Wilson, 2014). 
De personer som genomför utvärderingen undersöker om en design bryter mot uppsatta 
designriktlinjer för att sedan anteckna och analysera sitt resultat (Barnum, 2011; Chandler and 
Unger, 2012; Wilson, 2014). Heuristisk utvärdering är passande inom ett projekt där 
testanvändare inte finns att tillgå och metoden är även en tidseffektiv och relativt enkel 
utvärdering att genomföra  (Wilson, 2014). Inspektionsmetoden kan beroende på arbetets syfte 
genomföras som en formell utvärdering alternativt en informell utvärdering. En formell 
utvärdering brukar innebära att flera experter genomför en utvärdering med syfte att hitta 
maximalt antal problem som sedan antecknas, beskrivs i koppling till respektive designriktlinje 
samt prioriteras beroende på allvarlighetsgrad (Barnum, 2011; Wilson, 2014). Vid en informell 
utvärdering förenklas proceduren. Det kan bland annat innebära att en snabb granskning utförs 
där experten informellt antecknar identifierade problemområden med hjälp av en checklista 
eller utifrån sin tidigare erfarenhet inom designfältet (Barnum, 2011). En informell heuristisk 
utvärdering kan med fördel genomförs av en designer som har behovet av att skaffa sig en 
snabb uppfattning snarare än att gå ner på djupet i alla existerande problemområden (Barnum, 
2011).  

2.3 Personal informatics 
Området Personal Informatics (PI) inbegriper tekniska verktyg vars syfte är att samla in olika 
former av personlig information om den användare som vill få en djupare förståelse om sig 
själv och sitt sätt att leva (Rooksby et al., 2014; Rapp and Cena, 2016; Shin and Biocca, 2017). 
När en individ samlar in information om sig själv genom olika verktyg kallas det för self-
tracking och när användaren dokumenterar den insamlade informationen för att hålla uppsikt 
över samt förstå sitt beteende kallas det för self-monitoring (Chan et al., 2012; Rooksby et al., 
2014; Rapp and Cena, 2016; Shin and Biocca, 2017). För den typen av aktiviteter kan 
användare exempelvis använda sin smarta mobiltelefon eller ett smart armband som verktyg. 
Förutom fysiska parametrar kan även användarens aktiviteter och information om personens 
omgivande miljön registreras (Shin and Biocca, 2017). Ett vanligt motiv vid self-monitoring 
är viljan att få en djupare förståelse och medvetenhet rörande hälsorelaterade aspekter (Shin 
and Biocca, 2017). Verktygen för den här typen av self-monitoring underlättar insamlingen av 
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data och kan presentera information om fysiska parametrar som användaren annars inte skulle 
känna till (Chan et al., 2012; Rooksby et al., 2014; Rapp and Cena, 2016; Shin and Biocca, 
2017).  

Människor använder PI-verktyg på olika sätt beroende på vad deras huvudsakliga avsikt är. I 
artikeln Personal tracking as lived informatics (2014) presenteras en studie där intervjuer med 
användare av olika verktyg för self-tracking genomförts. Som ett resultat presenterar artikelns 
författare olika stilar av self-tracking. De kategoriserar sitt resultat under 5 punkter; 1) Direktiv, 
där syftet är att nå ett mål; 2) Dokumentär, för att dokumentera aktiviteter; 3) Diagnostiserande, 
för att koppla samman olika parametrar; 4) Samla belöning, för att motiveras; 5) Fetisch, på 
grund av ett starkt teknikintresse (Rooksby et al., 2014). Förutom att lyfta fram hur användare 
skiljer sig åt vill författarna även introducera ett nytt perspektiv på Personal Informatics genom 
att kalla det Lived Informatics. De menar att self-tracking inte är personlig utan snarare social 
samt att människor lever med och använder informationen i sitt vardagliga liv (Rooksby et al., 
2014). Att förstå hur och varför människor samlar in personlig information är en viktig 
pusselbit vid utvecklingen av nya verktyg för self-monitoring. 

Ett begrepp som sammankopplas med self-tracking och self-monitoring är Quantifed Self (QS) 
(Rapp and Cena, 2016; Shin and Biocca, 2017). Begreppet förknippas med de användare som 
har ett starkt intresse för avancerad self-monitoring och är en växande trend bland teknik-
entusiaster (Rapp and Cena, 2016; Shin and Biocca, 2017). Allteftersom QS-rörelsen växt har 
olika former av verktyg för self-tracking blivit tillgängliga på marknaden (Shin and Biocca, 
2017). Utvecklingen har medfört att avancerad teknologi för self-monitoring blivit tillgänglig 
för vanliga människor (Shin and Biocca, 2017). Det har i sig även bidragit till den ökade 
populariteten för exempelvis armbandsur för self-tracking och hälso-applikationer för smarta 
mobiltelefoner (Morris and Aguilera, 2012; Shin and Biocca, 2017). Utvecklingen innebär att 
PI i allt högre utsträckning kommer att inkludera användare som inte kan ses som en del av 
den ursprungliga, teknikintresserade Quantified self-rörelsen (Rooksby et al., 2014; Rapp and 
Cena, 2016; Shin and Biocca, 2017). Flera av de användare som nu börjar med elektronisk self-
monitoring kommer kanske inte att motiveras av ett teknikintresse i sig utan snarare av att nå 
bättre resultat på gymmet eller hantera en sjukdom (Chan et al., 2012; Rooksby et al., 2014).  

2.3.1 Design av Personal Informatics 
Författarna Shin och Biocca (2017) lyfter fram dålig UX i PI-verktyg och menar att det är ett 
avgörande problem inom området. Användarna har svårt att ta till sig en produkt om de 
uppfattar verktygets användbarhet som låg. Ett PI-verktyg som har ett irriterande och hindrande 
gränssnitt kommer aldrig att accepteras av en användare, även om verktyget rent tekniskt 
innehåller de funktioner som användaren skulle ha nytta av (Shin and Biocca, 2017). Upplever 
användaren däremot att verktyget är engagerande och att det tillför en nytta ökar chansen till 
att användaren fortsätter att använda produkten kontinuerligt (Shin and Biocca, 2017). Här är 
därför ett ökat fokus på UXD nödvändigt. När allt mer personlig insamlingsbar data blir 
lättåtkomlig ökar intresset för olika former av verktyg för self-monitoring (Shin and Biocca, 
2017). Det innebär att utvecklare inom PI behöver kunskap om nya användare som troligtvis 
medför nya behov och förutsättningar. Det kan vara användare som inte hör till den grupp av 
teknik-entusiaster som PI tidigare förknippats med. Istället för att se QS-rörelsen som tidiga 



 
13 

utövare av något som vanliga användare sedan kommer att efterfölja bör man istället vara 
medveten om användargruppernas olikheter (Rooksby et al., 2014; Rapp and Cena, 2016). Nya 
användare motiveras inte nödvändigtvis av samma saker som den ursprungliga QS-rörelsen 
vars fascination delvis bygger på användarnas teknikintresse (Rooksby et al., 2014; Rapp and 
Cena, 2016). Det innebär i sin tur att de verktyg som finns på marknaden idag sannolikt inte är 
utvecklade utifrån de nya användarnas specifika användarbehov (Rapp and Cena, 2016). På 
grund av detta krävs ny kunskap om de nya användarna och hur PI bör formges i framtiden 
(Rooksby et al., 2014; Rapp and Cena, 2016; Shin and Biocca, 2017). 

Rapp och Cena (2016) presenterar en kvalitativ studie där syftet är att undersöka hur användare 
upplever och använder olika verktyg för self-tracking. De har som ambition att undersöka 
användare utan tidigare erfarenhet av PI-verktyg och deras resultat indikerar att användarnas 
upplevelse och användning skiljer sig från erfarna användare (Rapp and Cena, 2016). De menar 
att utvecklare av PI-verktyg nu står inför nya utmaningar, nämligen att designa verktyg som 
uppfyller de nya användarnas behov och efterfrågan. I sin artikel hänvisar Rapp och Cena 
(2016) till Rooksbys (2014) 5 stilar för self-trackning men menar att de till stor del grundat sig 
på användare med tidigare erfarenhet av PI. De undersöker användare utan tidigare erfarenhet 
för att komplettera Rooksbys (2014) tolkning beträffande användarnas behov. Rapp och Cenas 
(2016) kvalitativa studie identifierar 4 problemområden: 1) Insamling av data; 2) Hantering 
av data; 3) Visualisering av data; 4) Användning av data. För varje problemområde presenterar 
sedan författarna 7 designriktlinjer (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Sammanfattning av Rapp och Cenas (2016) 7 designriktlinjer. 

 

Insamling av data: vilket innefattar svårigheter vid insamlandet av personlig information. 

1. Påminn och motivera till själv-rapportering. 
Gör uppgiften att själv-rapportera synlig. Ett sätt är att använda TUI (Tangible User 
Interface). Fysiskt objekt påminner användarna och användaren upplever en starkare 
relation till verktyget. En programvara kan på annat sätt motivera och synliggöra själv-
rapportering genom att trigga användarens empatiska och sociala egenskaper. 
 

 

Hantering av data: handlar om hur användarna upplever en brist på kontroll över sin insamlade information. 

2. Ge användaren makten över sin egen insamlade information. 
Visa att användaren har kontroll över den insamlade informationen. Användare skiljer sig 
åt när det gäller viljan att lämna ut personlig information. Vissa användare vill ha full 
kontroll och hålla allt privat. Andra användare kan istället sporras av att dela sin information 
med andra. Det kan inspirera användaren att dela information med andra. Gör det möjligt 
för användaren att se och justera inställningarna. 
 

3. Låt användare hjälpa varandra.  
Ge användare möjlighet att skapa grupper där de kan dela data och stödja varandra. Detta 
bygger framförallt på de naiva användarna som saknade smart, dynamisk feedback från 



 
14 

systemet. Mänsklig intelligens krävdes för att ge den typen av smart feedback som de 
krävde. 
 
 

 

Visualisering av data: Syftar till hur användare i undersökningen upplevde visualiseringen verktyget 
presenterade. Den upplevdes inte som meningsfull och den var inte tillräckligt individanpassad. Presentation 
av kvantitativ information upplevdes som väldigt abstrakt och gav inte användaren en klar koppling till hens 
målsättning och behov. Den presenterade informationen engagerade helt enkelt inte användaren. 

4. Reflektera användaren 
Användaren ska kunna känna igen sig i de information som presenteras. Kan vara att skapa 
en avatar som användaren sedan kan känna en emotionell koppling till. Uppmuntrar till 
förändring och en emotionell koppling ökar chansen till självreflektion. 
 

5. Tillhandahåll skräddarsydd feedback för rekommendationer och mål i en narrativ 
form. 
Visa hur insamlad information och relaterade rekommendationer hör samman genom att 
visa vilken information som ligger till grund för det som rekommenderas. Visa vad det är 
som motiverar systemet att rekommendera just detta. Information som presenteras i narrativ 
form ökar chansen till att användaren engagerar sig. Individanpassad feedback stödjer 
användaren till att nå just sin individuella målsättning. Det är även lättare för användaren 
att minnas information som presenteras i narrativ form. Systemet ska alltid presentera 
vilken information som ligger till grund för varje enskild rekommendation.  
 

 

Använda data: Användaren måste kunna återuppleva det som är kopplat till den insamlade informationen för 
att därigenom förstå och motiveras. Om användaren inte ser en direkt fördel kopplad till deras vardagliga liv 
kommer motivationen att avta.  

6. Ge användaren möjlighet att återuppleva den insamlade informationen.  
Gör så att användaren kan koppla kontexten till måendet. Tillhandahåll kontextuell 
information relaterad till aktiviteter och måendet för att på så vis stödja användaren till att 
komma ihåg samt sätta sitt mående i en specifik kontext. Verktyget ska på så vis stödja 
användarens episodiska minne.  
 

7. Upprätthåll användarens motivation genom hela processen genom att initiera både 
den yttre och inre motivationen.  
Använd spel-element för att göra aktiviteterna vid self-monitoring till en lekfull och 
underhållande process.  

 
 

Sammanfattning av Rapp och Cenas (2016) designriktlinjer för Personal Informatics (egen översättning). 

 

2.3.2 Den smarta mobiltelefonen 
De produkter som kallas för smarta objekt är kontextmedveten teknologi som genom sensorer 
och nätverksuppkoppling kan registrera och analysera olika former av kontextuell information 
(Lisetti, 2004; Chan et al., 2012; Miorandi et al., 2012). Ett smart objekt kan exempelvis ha 
sensorer som kan uppfatta temperatur, ljus, aktivitet och lokalisera plats (Lisetti, 2004; Chan 
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et al., 2012; Miorandi et al., 2012; Morris and Aguilera, 2012; Liang et al., 2016). Den smarta 
mobiltelefonen är ett bra exempel på ett smart objekt som blivit en naturlig del av människors 
liv och därför kan upplevas som ett praktiskt verktyg för self-monitoring (Morris and Aguilera, 
2012; Faurholt-jepsen et al., 2016). Från att telefonen skapades för att människor skulle kunna 
prata med varandra på olika platser i världen fyller dagens smarta mobiltelefoner andra, mer 
komplexa syften (Chan et al., 2012; Faurholt-Jepsen et al., 2014). Mobiltelefonen har blivit ett 
smart objekt som förutom att koppla samtal kan ge platsinformation och räkna antalet steg för 
att sedan visa anpassad feedback om vilket väder det blir och hur många kalorier användaren 
bränt under sin promenad (Miorandi et al., 2012; Rooksby et al., 2014). Smarta mobiltelefoner 
kompletterar på så vis användarens själv-rapportering med annan information som kan vara 
nödvändig för en helhetsbedömning (Morris and Aguilera, 2012; Rooksby et al., 2014). När 
self-monitoring bara sker genom själv-rapportering hänger allt på att användaren själv ska 
komma ihåg samt vara uppmärksam på viktiga parametrar. Fördelen med att utöva self-
monitoring via en smart mobiltelefon är även att verktyget kan påminna användaren samt ge 
passande, kontextanpassad feedback vid rätt tillfälle (Lisetti, 2004; Morris and Aguilera, 2012; 
Faurholt-Jepsen et al., 2014). Det är till hjälp i situationer där användaren inte själv inser att 
hen behöver stöd av sitt verktyg. En mobilapplikation som är utvecklad för att stödja vid olika 
psykiska svårigheter så som depression kan exempelvis känna av om personen ändrat på sina 
aktiviteter på ett sätt som kan vara relevant för personens hälsa. Aktiviteter som kan vara 
relevanta i en sådan situation kan vara sociala aktiviteter så som antalet telefonsamtal eller 
fysisk aktivitet (Faurholt-Jepsen et al., 2014).  
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3 Problemformulering 
I den bakgrundsbeskrivning som presenterats framkommer det hur allvarligt bipolär sjukdom 
kan påverka en människas liv (Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010; Blixen et al., 
2016). Samtidigt finns mycket hopp i form av medicinsk vård men även lindring genom 
egenvård (Russell and Browne, 2005; Suto et al., 2010). Flera strategier har lyfts fram som 
bland annat pekat på att en hälsosam livsstil och regelbunden self-monitoring är viktigt (Suto 
et al., 2010). Regelbunden self-monitoring leder till sjukdomsinsikt och kan motivera individen 
till positiva förändringar när det gäller beteende och livssituation (Russell and Browne, 2005; 
Faurholt-jepsen et al., 2016; Hidalgo-mazzei et al., 2016).  

I bakgrunden har även Personal Informatics presenterats som ett område för tekniska verktyg 
som hjälper den enskilde användaren att samla personlig information och där drivkraften är att 
nå en djupare förståelse om sig själv för att därefter anpassa sitt beteende (Rooksby et al., 2014; 
Rapp and Cena, 2016; Shin and Biocca, 2017). Utvecklingen av nya tillgängliga produkter har 
resulterat i nya användare som innebär nya utmaningar för områdets utvecklare. Det behövs 
vidare kunskap om vad som motiverar användarna och deras behov (Rapp and Cena, 2016). 
Ett större fokus på användaren är därmed nödvändigt och behovet av en användarcentrerad 
design tydligt. Dålig UX inom PI har lyfts fram som ett stort problem (Shin and Biocca, 2017). 
Metoder inom UXD kan bidra till en bättre förståelse för de nya användarnas behov och 
därigenom medverka till att skapa nya, bättre verktyg för self-monitoring.  

En användargrupp som har behov av bra PI-verktyg är användare som lever med bipolär 
sjukdom. Self-monitoring med hjälp av mobiltelefoner har lyfts fram som något avgörande för 
preventiv egenvård vid bipolär sjukdom eftersom verktyget kan påminna individen om att 
uppdatera information samt att det på ett dynamiskt sätt kan ge feedback i form av visualisering 
och feedback (Faurholt-Jepsen et al., 2014; Faurholt-jepsen et al., 2016; Hidalgo-mazzei et al., 
2016). Self-monitoring med hjälp av en mobilapplikation upplevs även som mindre 
stigmatiserande än att dokumentera sitt mående i pappersform vilket visar vikten av att fortsatt 
undersöka målgruppens behov kopplat till utvecklingen av mobilapplikationer (Faurholt-
Jepsen et al., 2014, 2015; Faurholt-jepsen et al., 2016).  

För att skapa en mobilapplikation som människor med bipolär sjukdom kan ha nytta av krävs 
kunskap om användargruppens behov samt riktlinjer som kan vägleda ett designarbete. I den 
bakgrund som presenterats i rapportens inledande del har vikten av projektanpassade 
designriktlinjer lyfts fram. Om designriktlinjer ska fungera som vägledande principer måste de 
spegla utvecklingsprojektets målsättning och syfte (Chandler and Unger, 2012). Det krävs 
riktlinjer som kan peka på nödvändiga aspekter gällande målgruppens behov som användare. 
Med utgångspunkt i den bakgrund som presenterats har en problemprecisering tagits fram där 
self-monitoring för människor med bipolär sjukdom har kopplats samman med User 
Experience Design och Personal Informatics: 

• Vilka designriktlinjer bör vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-
monitoring, om syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom? 
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Designriktlinjer är inte regler utan principer som ett designarbete kan vägledas av. Därför 
innebär frasen bör vägleda i denna frågeställning inte krav som ska uppfyllas. Bör vägledas 
syftar istället på rekommendationer som om möjligt ska efterföljas för att användarnas behov 
ska tillfredsställas. De principer som efterfrågas i arbetets frågeställning är de som kan 
definiera vilka aspekter som är särskilt viktiga för människor med bipolär sjukdom när det 
gäller self-monitoring med hjälp av en mobilapplikation, vilka designriktlinjer som på bästa 
sätt definierar vad verktyget bör uppfylla för att vara till nytta för målgruppen.  

Som en del av arbetet ska de utvecklade designriktlinjerna ligga till grund för en heuristisk 
utvärdering av mobilapplikationer skapade för self-monitoring av humör. Utvärderingens 
resultat kan utvisa om de framtagna riktlinjerna kan ligga till grund för en utvärdering samt om 
de utvecklade mobilapplikationerna uppfyller nödvändiga behov hos användare med bipolär 
sjukdom. Om mobilapplikationerna inte uppfyller användarnas behov kan resultatet även peka 
på de framtagna designriktlinjernas betydelse för framtida utvecklingsarbeten. 

Frågeställningen präglas av ett designperspektiv där metoder inom UXD kommer att ligga till 
grund för att besvara frågan. Med ordet stödja syftar denna problemformulering på det innehåll 
som ett verktyg bör tillhandahålla för att vara till verklig nytta för användare som lever med 
bipolär sjukdom. I bakgrundsbeskrivningen har området UXD presenterats där begreppet 
usefullness just belyser nyttan en användare kan ha av bra design (Hartson and Pyla, 2012). 
Begreppet tydliggör att god användarupplevelse innebär mer än bara teknisk funktion och att 
bra design kan underlätta, hjälpa och på andra sätt bidra till ett mervärde för en användare. 
Syftet med detta arbete är därför att undersöka vad som skulle bidra till ett mervärde för arbetets 
målgrupp. Valet av metoder inom arbetet präglas följaktligen av ett användarcentrerat 
förhållningssätt. 

I frågeställningen syftar begreppet mobilapplikation på mobilapplikationer skapade för smarta 
mobiltelefoner. Smarta mobiltelefoner innebär en kontextmedveten mobilenhet som 
därigenom kan bidra med automatiskt insamlad information och situationsbaserad feedback. 
Self-monitoring avser i detta fallet self-monitoring utförd av människor som lever med bipolär 
sjukdom och där syftet med aktiviteten är att dokumentera sitt eget mående, få insikt om sin 
individuella sjukdomsbild samt få en förståelse för hur den egna situationen kan anpassas. 
Därigenom kan syftet för den typen av self-monitoring kopplas till två av de stilar för self-
trackning som presenterades av Rooksby (2014). Det gäller stilen Dokumentär som innebär att 
huvudmotivet för att utföra self-monitoring är att dokumentera aktiviteter, och för detta arbete 
kommer därför aktiviteter och händelser som påverkar sjukdomssymptom att vara extra 
intressanta. Stilen Diagnostiserande är även den aktuell för arbetet eftersom motivet är att 
koppla samman och tolka olika parametrar. Här är det dock extra viktigt att påpeka att 
diagnostiserande i detta sammanhang inte gäller medicinska termer utan självinsikt och 
kunskap kring den individuella sjukdomsbilden.  
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4 Metod 
I arbetet har användarperspektivet varit avgörande för att undersöka arbetets frågeställning: 
Vilka designriktlinjer bör vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, 
om syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom? Metoderna som valts ut har på olika 
sätt bidragit till att få en ökad förståelse för användargruppens behov och vad en 
mobilapplikation bör tillhandahålla för att vara till stöd vid egenvård av bipolär sjukdom. 
Arbetets planering och genomförande har baserats på UX-processen som presenterats i 
rapportens inledande bakgrund. I denna del kommer metoderna för arbetet därför att 
presenteras under rubrikerna för analys, design, implementation samt utvärdering. Syftet är att 
presentera metodernas utformning, syfte och på vilket sätt de är aktuella för det genomförda 
arbetet.  

4.1 Analys 
För att analysera insamlad kvalitativ information kan processen planeras utifrån top-down-
metoden eller utifrån bottom-up-metoden. I det genomförda arbetet kombinerades de två 
metoderna eftersom båda utgångspunkterna har olika fördelar och nackdelar. Bottom-up-
metoden bidrar med en öppenhet inför nya upptäckter och top-down-metoden bidrar med en 
tidseffektiv analys inom särskilda uppsatta ramar (Barnum, 2011). I examensarbetet var det 
viktigt att undersöka användarnas behov kopplat till de framtagna designriktlinjerna samtidigt 
som arbetet skulle präglas av en öppenhet inför nya upptäckter. Av den anledningen 
kombinerades de olika angreppssätten.  

4.1.1 Bottom-up-metoden genom affinity diagramming 
För att undersöka vilket innehåll som leder till ett mervärde för användarna var det viktigt att 
analysarbetet gav utrymme för nya upptäckter. Bottom-up-metoden affinity diagramming kan 
med fördel användas vid både brainstorming av idéer samt sortering och analysering av 
kvalitativa data (Hartson and Pyla, 2012). Därför valdes metoden som ett lämpligt 
tillvägagångssätt både när de inledande designriktlinjerna skulle formuleras men även när 
resultatet från den genomförda konceptutforskningen samt intervjuer skulle analyseras. 
Analysmetoden innebär att kvalitativ data sorteras för att sedan bilda kategorier som kan ge en 
bra grund till fortsatt analys och designarbete (Barnum, 2011; Chandler and Unger, 2012).  

Processen sker i flera olika steg där insamlad information delas upp på olika post it-lappar för 
att sedan sorteras med hjälp av färgkodning och gruppering (Chandler and Unger, 2012). 
Färgkodning kan exempelvis innebära att en viss typ av data så som observationer antecknats 
på post-it-lappar i en särskild färg. De olika post-it-lapparna placeras gärna på en vägg där de 
som genomför analysen kan få en bra överblick av innehållet (Chandler and Unger, 2012). 
Efter att lapparna placerats ut startar processen av att undersöka vad de olika anteckningarna 
har gemensamt, om det finns vissa mönster i det deltagarna sagt och gjort. Fokus ligger på det 
deltagare sagt och gjort kopplat till olika designelement samt generella kommentarer som kan 
kopplas till hur de upplever själva innehållet (Chandler and Unger, 2012). Den kvalitativa 
informationen ska på ett naturligt vis bilda grupperingar. Med det menas att de ska grupperas 
utifrån sitt innehåll och vad de har gemensamt med varandra snarare än att kategoriseras utifrån 
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förutfattade idéer (Barnum, 2011; Chandler and Unger, 2012). Genom att låta innehållet forma 
nya kategorier skapas möjligheten för nya upptäckter.  

4.1.2 Top-down-metoden baserad på designriktlinjer 
Top-down-metoden används med fördel när ett projekt är i behov av en tidseffektiv genomgång 
av kvalitativ information (Barnum, 2011). Metoden innebär att kategorier fastställs innan 
informationen undersökts på djupet (Barnum, 2011). Kategorierna skapas utifrån vad som 
förväntas vara aktuellt under analysens gång. Eftersom informationen snabbt kan jämföras med 
förutbestämda kategorier är metodens främsta fördel just att den är tidseffektiv (Barnum, 
2011). Metoden fångar upp den insamlade informationen inom ramarna för projektets 
fokusområde men kan av den anledningen även ha som nackdel att förbise nya upptäcker 
(Barnum, 2011). 

I det genomförda examensarbetet har top-down-metoden använts för att jämföra resultatet från 
det affinity diagram som analysen av konceptutforskningen och intervjuerna resulterat i, med 
de inledande designriktlinjerna. De inledande designriktlinjerna fick fungera som kategorier 
som sedan jämfördes med de kategorier som skapats genom bottom-up-metoden. 
Målsättningen med att kombinera metoderna var att analysen skulle vara öppen inför nya 
upptäcker samtidigt som de inledande designriktlinjerna representerade det som var centralt 
för arbetet. Metoden gjorde det möjligt att på ett effektivt sätt uppdatera de inledande 
designriktlinjerna utifrån deltagarnas feedback. 

4.2 Design 
I arbetets design-fas användes metoder som på olika sätt kunde generera och presentera en 
vision för hur design och innehåll kan vara till nytta för människor med bipolär sjukdom. Syftet 
med designarbetet var att skapa riktlinjer som kunde bidra med en djupare insikt om hur en 
mobilapplikation för self-monitoring kan formges för att bidra till ett mervärde för 
användargruppen. Det fanns även ett behov av att skapa en storyboard som kunde visualisera 
detta och presentera användningen i en passande kontext.  

4.2.1 Generering av nya designriktlinjer 
I vissa utvecklingsprojekt kan det finnas behov eller förutsättningar som gör att etablerade 
designriktlinjer inte är lämpliga. I sådana fall kan nya designriktlinjer skapas utefter 
antaganden grundade på studier kopplade till det enskilda designprojektet (Chandler and 
Unger, 2012). I detta arbete fanns ett behov av att definiera vad en mobilapplikation för self-
monitoring bör tillhandahålla för att vara till nytta för människor med bipolär sjukdom. Att 
utveckla nya designriktlinjer valdes som en passande metod eftersom de på ett tydligt vis kunde 
ge ett svar på examensarbetets frågeställning.  

Genom att skapa egna designriktlinjer anpassas ramverket för utvecklingsprocessen till 
projektets unika behov och syfte (Chandler and Unger, 2012). Riktlinjerna ska grundas på 
genomförda studier som fokuserat på det som upplevs vara projektets målsättning (Chandler 
and Unger, 2012). Nya designriktlinjer ska vara tydliga och relevanta för det planerade 
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utvecklingsprojektet. För att lyckas med det nämner Chandler och Unger (2012) några viktiga 
punkter: 

• Skapade designriktlinjer ska baseras på research som gjorts i kontakt med projektets 
målgrupp. 

• Riktlinjens namn ska vara engagerande. Det kan med fördel formuleras som en fras 
som är lätt att komma ihåg. 

• Fokus ska ligga på det som är arbetets fokus. Inget överflödigt ska därför inkluderas. 

4.2.2 Storyboard 
En storyboard presenterar ett designkoncept genom att visualisera ett scenario över hur en 
produkt fungerar i sin tänkta kontext (Anderson, McRee and Wilson, 2010). I arbetet gjordes 
valet att skapa en storyboard för att förtydliga hur ett verktyg kan vara till nytta för människor 
med bipolär sjukdom. Metoden valdes för att konceptet behövde placeras i en kontext som 
förtydligade hur den tänkta designen kan påverka användaren på ett positivt sätt i det vardagliga 
livet.  

Ett vanligt sätt att presentera en storyboard på är genom att använda skisser. Ett scenario 
tecknas i så fall fram i form av enkla bilder (Greenberg et al., 2012). Vikten är inte att skisserna 
ska vara vackra utan att de är bra på att presentera sitt innehåll. Ett koncept kan skapas utifrån 
olika perspektiv som därför även bör prägla storyboardens utformning. Genom bilder visas en 
berättelse om hur en design uppfattas av användaren. Kanske visar den hur den är tänkt att 
interageras med, hur produkten påverkar användaren känslomässigt eller hur den fungerar i en 
viss miljö (Anderson, McRee and Wilson, 2010; Greenberg et al., 2012). En prototyp eller 
wireframes är ett bra medel för att visa produktens innehåll men en design stannar inte där. 
Produktens nytta och innehåll påverkas av den kontext som den placeras i (Buxton, 2007; 
Anderson, McRee and Wilson, 2010; Chandler and Unger, 2012; Hartson and Pyla, 2012). 
Därför är en storyboard ett användbart sätt att visa designkonceptet närmare.  

4.3 Implementering 
I UX-processen är implementeringsfasen där designkonceptet preciseras med hjälp av skapade 
artefakter (Hartson and Pyla, 2012). Utvecklingen av prototyper är en viktig process för att 
testa olika design-idéer och nödvändig för att kunna utföra tidiga tester (Barnum, 2011; 
Chandler and Unger, 2012; Hartson and Pyla, 2012). Prototyper som representerar ett koncept 
är användbart i mötet med användaren. Artefakten gör att en utvecklare kan kommunicera sin 
idé och samla input (Chandler and Unger, 2012).  

4.3.1 Pappersprototyp 
Att utveckla prototyper är viktigt för den kreativa processen och ökar samtidigt chansen för att 
problemområden kan upptäckas redan tidigt i arbetet (Barnum, 2011). Hur en prototyp skapas 
beror på vilket syfte den har och hur långt tidsramen för projektet sträcker sig. Fördelen med 
en enkel prototyp är att den kan användas i tidiga tester och vid konceptutforskning (Barnum, 
2011; Chandler and Unger, 2012). En pappersprototyp är tidseffektiv att skapa vilket även gör 
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utvecklingsarbetet enkelt och billigt samtidigt som det är möjligt att arbeta med snabba 
iterationer (Säde, Nieminen and Riihiaho, 1998).  

I detta arbete fanns ett behov av att utveckla en prototyp snabbt och enkelt vilket innebar att 
utvecklingen av en pappersprototyp ansågs vara en passande metod. Syftet med prototypen var 
att presentera designkonceptet på ett sätt som en användare kunde leva sig in i, men där vikten 
inte låg på detaljerna inom gränssnittet utan på den övergripande designidén. En 
pappersprototyp bedömdes vara ett bra redskap för den efterföljande konceptutforskningen 
eftersom den genom sitt enkla material filtrerade bort detaljer som var irrelevanta för 
utforskningen. Målsättningen var att avsaknaden av detaljerad visuell design skulle uppmuntra 
deltagare att prata om innehåll och nytta snarare än grafiska designelement. 

När en prototyp presenterar ett gränssnitt så betyder inte det automatiskt att den ska vara 
tvådimensionell utan i vissa situationer kan en tredimensionell prototyp vara att föredra (Säde, 
Nieminen and Riihiaho, 1998; Greenberg et al., 2012). Eftersom examensarbetet fokuserade 
på utvecklingen av en mobilapplikation var en tredimensionell pappersprototyp ett passande 
sätt att visualisera det tänkta designkonceptet. För att göra en tredimensionell pappersprototyp 
för en mobilapplikation kan en enkel kartong användas för att representera mobiltelefonens 
form (Greenberg et al., 2012). Om en design ska utvecklas för en specifik enhet kan en test-
användare få lättare att sätta sig in i en verklig situation om prototypen påminner om den tänkta 
enheten. Utvecklaren får även en bättre förståelse för hur formen på enheten påverkar 
interaktionen med gränssnittet (Säde, Nieminen and Riihiaho, 1998).  

4.4 Utvärdering 
Inom UX-processen är kontinuerliga utvärderingar viktiga för att undersöka om projektet är på 
väg åt rätt håll eller inte (Hartson and Pyla, 2012). Att utvärdera en design är nödvändigt för 
att upptäcka eventuella problemområden och det är även ett sätt att undersöka användarnas 
behov (Chandler and Unger, 2012; Hartson and Pyla, 2012). För arbetet valdes metoder som 
på olika vis kunde ge en djupare insikt om vilka behov användare med bipolär sjukdom har när 
de utövar self-monitoring med hjälp av en mobiltelefon. Utvärderingsarbetet var även viktigt i 
arbetets avslutande del där en heuristisk utvärdering genomfördes på redan tillgängliga 
mobilapplikationer. På så vis var utvärderingsfasen även nödvändig för ytterligare att 
förtydliga relevansen av arbetets frågeställning: Vilka designriktlinjer bör vägleda 
formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, om syftet är att stödja människor 
med bipolär sjukdom? 

4.4.1 Etiska frågeställningar 
En viktig del av det genomförda arbetet var att inkludera människor med bipolär sjukdom, för 
att på så vis ta del av deras perspektiv. När användare inkluderas i ett arbete måste de som är 
ansvariga för arbetet reflektera över etiska frågeställningar. Det handlar om hur mötet med 
användaren ska gå till samt hur informationen ska hanteras. Mötet med användaren måste 
bygga på frivillighet (Goodman, Kuniavsky and Moed, 2012). Med frivillighet menas att en 
person som deltar gör det av egen fri vilja men även att hen när som helst får avbryta under 
processens gång (Goodman, Kuniavsky and Moed, 2012). Deltagaren ska få en tydlig 
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uppfattning om motivet bakom studien samt om hur informationen kommer att hanteras 
(Goodman, Kuniavsky and Moed, 2012). Innan en intervju eller ett test måste därför de 
ansvariga för studien informera deltagaren om dessa aspekter. Om arbetet dokumenteras 
genom video- eller ljudinspelningar måste den som deltar först godkänna detta (Anderson, 
McRee and Wilson, 2010).  

4.4.2 Intervju  
Att intervjua en användare är att lära känna användaren. Det ger en viktig inblick i vem 
användaren är, vilka behov personen har och hur hen tänker (Goodman, Kuniavsky and Moed, 
2012). Att intervjua deltagare som representerade användargruppen var nödvändigt för att få 
kunskap om vilket innehåll de upplevde som viktig och varför. Eftersom intervjupersonerna 
rekryterades utifrån en särskild diagnos var det särskilt viktigt att planera mötet så att det skulle 
upplevas som tryggt och tillförlitligt. Dialogen som moderatorn hade med deltagarna var därför 
metodiskt planerad. Ett dokument utformades med generella men även mer djupgående frågor, 
där utrymme för följdfrågor var medräknat (se bilaga A).  

Moderatorns beteende är avgörande för om mötet med användaren ska fungera eller ej 
(Barnum, 2011; Goodman, Kuniavsky and Moed, 2012; Hartson and Pyla, 2012). Som 
deltagare kan situationen kännas främmande och nervös. Användare vill gärna vara duktiga 
och därför är det viktigt att avdramatisera mötet (Barnum, 2011). Deltagaren måste förstå att 
det är designen som ska utvärderas och inte deltagaren. Arbetet får gärna beskrivas som en 
studie eller ett möte istället för test, eftersom ordet test kan missförstås och upplevas som 
pressande (Barnum, 2011). Stämningen ska inte upplevas för intim och vänskaplig men den 
ska ändå ge en lugn och välkomnade känsla (Barnum, 2011).  

En bra start på en intervju eller inför ett test är att ställa generella frågor som för deltagaren är 
enkla att svara på (Barnum, 2011; Goodman, Kuniavsky and Moed, 2012). Frågor om ålder, 
vart de kommer ifrån och vad de arbetar med lägger på så vis grunden för en avslappnad 
intervju som i sin tur ökar chansen för att deltagaren även vill dela med sig av mer personliga 
tankar längre fram (Barnum, 2011). De generella frågorna ger en uppfattning om vem 
användaren är men det är även ett sätt att värma upp deltagaren inför de mer djupgående 
frågorna och inför ett eventuellt test-moment (Barnum, 2011; Goodman, Kuniavsky and Moed, 
2012). Efter de inledande frågorna kan moderatorn ställa bredare frågor om exempelvis tidigare 
erfarenheter av vissa produkter och hur deras vardagsliv ser ut (Goodman, Kuniavsky and 
Moed, 2012). De djupgående frågorna kan sedan kopplas till den design som ska undersökas. 
För att få ett så informationsrikt svar som möjligt ska följdfrågor ställas (Goodman, Kuniavsky 
and Moed, 2012). När följdfrågor ställs är det viktigt att de upplevs neutrala och inte dömande 
eller ledande (Barnum, 2011; Goodman, Kuniavsky and Moed, 2012). Det ska heller inte 
ställas som ja- eller nej-frågor. För att resultatet från den genomförda intervjun ska vara så 
korrekt som möjligt kan en avslutande fråga ställas där deltagaren får möjlighet att påpeka 
övriga saker. 

4.4.3 Konceptutforskning 
En konceptutforskning är en användbar metod för att undersöka vilket innehåll som leder till 
ett mervärde för användaren (Chandler and Unger, 2012). Därför var en konceptutforskning en 
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passande metod för det genomförda projektet. Konceptutforskning kan genomföras tidigt i en 
designprocess och går ut på att konceptet prövas i samverkan med användare. Det kan handla 
om att diskutera en idé med en användare eller att visa olika artefakter för att därigenom notera 
användarens reaktion och feedback (Chandler and Unger, 2012). Vid en konceptutforskning är 
just fokus på användarnas reaktioner det centrala. Syftet är att undersöka ett designkoncept 
eller vad enskilda designelement innebär rent konceptuellt (Chandler and Unger, 2012). Inom 
UXD kan ett koncept representeras av en beskrivande text, storyboards, wireframes, foton, 
eller tidiga prototyper (Buxton, 2007; Chandler and Unger, 2012). Under en 
konceptutforskning är dessa artefakter ett kommunikationsmedel skapat för att diskutera en 
design-idé och inte en presentation av den slutgiltiga produktens färdiga design.  

Som ansvarig för en konceptutforskning är själva bemötandet av användaren väldigt viktigt. 
Det måste genomföras på ett sätt som uppmuntrar användaren till att beskriva sin tolkning och 
sin upplevelse (Chandler and Unger, 2012). Det är därför viktigt att inte be användaren om 
designidéer eller ställa ledande frågor som kan påverka det användaren sedan väljer att 
kommentera (Hartson and Pyla, 2012). Frågorna ska istället uppmuntra användaren till att 
uttrycka sig och de plats för nya infallsvinklar (Chandler and Unger, 2012; Hartson and Pyla, 
2012).  

4.4.4 Tänka-högt-metoden 
I detta arbete genomförde inte deltagaren ett specifikt scenario men personen uppmuntrades 
till att beskriva hur hen trodde att olika scenarion skulle kunna gå till. För att få deltagarna att 
uttrycka sig under konceptutforskningen användes metoder som bygger på att uppmuntra 
användare till att tänka högt. Tänka-högt-metoden är en teknik som går ut på att en test-
deltagare själv beskriver sina tankar under processens gång (Barnum, 2011; Hartson and Pyla, 
2012). Syftet är att förstå hur en användare tänker vid interagerandet med en design. Istället för 
att bara observera vad en användare gör är målet med tänka-högt-metoden är att förstå varför 
användaren väljer att göra just så (Barnum, 2011; Hartson and Pyla, 2012). När användaren 
själv får beskriva sina tankar blir deras berättelse ett svar på vad som motiverar hen att göra 
något, vad användaren upplever som lätt eller svårt och vad hen förväntar sig vid en viss 
situation (Hartson and Pyla, 2012).  

För att handleda en deltagare ska rätt typ av frågor ställas och dialogen mellan moderator och 
deltagare ska vara väl planerad för att få en bra effekt. Moderatorn ska medvetet föra en dialog 
som lockar användaren till att förklara sin egen upplevelse. Frågorna som ställs får inte styra 
användaren till ett visst svar (Barnum, 2011; Hartson and Pyla, 2012). En användare vill gärna 
vara till lags vilket kan påverka vad de sedan väljer att kommentera och inte (Barnum, 2011). 
Därför ska den som leder testet hålla sig neutral i rösten och ställa balanserade frågor. Det kan 
vara svårt för användaren att själv komma ihåg att fortsätta tänka högt. Därför finns olika 
tekniker för att påminna användaren till att tänka högt och att fokusera på det som ska 
undersökas. Att återupprepa det deltagaren sagt men som en fråga uppmuntrar på så vis till ett 
mer utförligt svar (Barnum, 2011).  Frågan som ställs kan vara en kort fras eller en mening som 
deltagaren påbörjat men inte avslutat (Barnum, 2011). På så sätt leds deltagaren tillbaka. En 
fråga kan även upprepas för att få en deltagare att fortsätta förklara sina tankegångar.  
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4.4.5 Informell heuristisk utvärdering 
I arbetets avslutande del fanns ett behov av att tydliggöra det presenterade problemets 
betydelse. Det var nödvändigt att jämföra de framtagna designriktlinjerna med tillgängliga 
mobilapplikationer för self-monitoring av humör. Av den anledningen var en informell 
heuristisk utvärdering en passande metod. En informell heuristisk utvärdering är en användbar 
metod i projekt där det inte finns tid eller behov av att utföra en formell utvärdering (Barnum, 
2011). En formell heuristisk utvärdering sker gärna med flera experter som tillsammans 
undersöker ett gränssnitt för att lokalisera maximalt av de existerande problemen (Barnum, 
2011; Chandler and Unger, 2012). Där prioriteras sedan problemen utifrån allvarlighetsgrad 
för att sedan ligga till grund för kommande designförbättringar (Barnum, 2011; Chandler and 
Unger, 2012). Vid en informell utvärdering finns inga direkta krav för hur den bör utföras mer 
än att någon typ av användbarhetsexpert utgår från designriktlinjer eller direkt utifrån sin egen 
erfarenhet (Barnum, 2011). Personen som utför utvärderingen kan exempelvis välja att göra 
enkla anteckningar över funna problemområden för att sedan diskutera det med sina kollegor 
(Barnum, 2011). Om en designer vill få en snabb uppfattning om ett gränssnitts innehåll kan 
en informell heuristisk utvärdering vara användbart. Metoden ger en snabb överblick utan att 
gå ner för mycket på djupet.  
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5 Genomförande 
Målgruppen för arbetet har varit användare med bipolär sjukdom och syftet med utvecklings–
arbetet har varit att skapa designriktlinjer som kan definiera vilka aspekter som är särskilt 
viktiga för att målgruppen ska uppleva ett mervärde av en mobilapplikation för self-
monitoring. Utvecklingsarbetet har strukturerats enligt UX-processen vilket innebär att ett 
itererat arbete skett genom faserna analys, design, implementation och utvärdering (se figur 2). 
Utvecklingsprocessen har skett i sex steg vilket resulterat i designriktlinjer som belyser vilket 
innehåll som är nödvändigt för att tillfredsställa målgruppens behov vad gäller self-monitoring. 
Som en avslutande del av arbetet har de utvecklade designriktlinjerna använts vid en heuristisk 
utvärdering där tre kommersiella mobilapplikationer inspekterats. 

Arbetet har genomförts av en person som ansvarat för planering och genomförande, men ett 
sjukvårdsföretag har dock varit involverat vid rekrytering av deltagare. Målsättningen har varit 
att undersöka vad som är till störst nytta för målgruppen när det gäller innehållet i en 
mobilapplikation för self-monitoring. En viktig och avgörande del av arbetsprocessen var 
därför att människor med bipolär sjukdom även inkluderades under arbetets gång.  

 

 

Figur 2. Modell för utvecklingsprocess, med slutfas i form av slutgiltiga designriktlinjer. 

Analys
Steg 1: Litteraturgenomgång.

Steg 5: Analys av genomförd koncept-utforskning 
med tillhörande intervju.

Design
Steg 2: Inledande designriktlinjer. 

Slutfas
Steg 6: Slutgiltiga designriktlinjer 
samt storyboard.

Implementation
Steg 3: Pappersprototyp.

Utvärdering
Steg 4: Koncept-utforskning 
med tillhörande intervju.
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5.1 Analysfas 
Analysarbetet har varit en central del av arbetet när det gäller att förstå användargruppen och 
hur design kan vara till nytta för de människor som vill lindra och förstå bipolär sjukdom. 
Arbetet inleddes med en litteraturgenomgång som sedan låg till grund för arbetets inledande 
designkoncept. I den andra analysfasen undersöktes sedan resultatet från den genomförda 
konceptutforskningen. 

5.1.1 Litteraturgenomgång 
I processens första steg gjordes en litteraturgenomgång baserad på vetenskapliga artiklar 
hämtade från sökdatabaserna Scopus (2017) samt Sciencedirect (2017). Där användes sökord 
så som: self-monitoring, self-tracking, Personal Informatics, bipolar disorder och user 
experience. Därefter samlades ca 40 artiklar som efter en snabb genomgång sorterades ner till 
32 artiklar som på olika sätt var relevant för utvecklingen av arbetets designriktlinjer. 
Artiklarna som valdes ut är förutom grunden för riktlinjerna även det som rapportens 
bakgrundsdel gällande Personal Informatics och bipolär sjukdom bygger på. 
Litteraturgenomgången gav en grundkunskap om hur self-monitoring kan vara till stor hjälp 
för en individ som lever med bipolär sjukdom samt hur användarupplevelsen av PI-verktyg är 
avgörande när det gäller nytta och kontinuerligt användande. Litteraturgenomgången 
resulterade slutligen i arbetets inledande designriktlinjer.  

5.1.2 Analys av konceptutforskning samt intervju 
Utvecklingsprocessens andra analysfas genomfördes efter att en konceptutforskning 
genomförts med hjälp av en utvecklad pappersprototyp. Den andra analysfasen skedde i 
utvecklingsprocessens femte steg och lade grunden för de slutgiltiga designriktlinjerna. För att 
analysera resultatet från de genomförda intervjuerna samt konceptutforskningen användes 
affinity diagramming som metod. Affinity diagramming bedömdes vara en lämplig metod för 
att undersöka resultatet eftersom syftet var att upptäcka ny kunskap om användarnas behov. 
Genom att använda en bottom-up-metod granskades all information med en öppenhet inför vad 
användarna valt att kommunicera (Barnum, 2011; Hartson and Pyla, 2012). Intervjuerna 
genomfördes för att undersöka vilka deltagarna var men även för att deltagarna skulle ges 
möjlighet att själva beskriva hur de använder sin mobiltelefon i det vardagliga livet. De fick 
även frågor om vanor kopplade till att dokumentera sitt mående. De frågorna var ställda för att 
undersöka användarnas behov och vad som upplevs vara till nytta. De svaren inkluderades i 
analysen av den konceptundersökning som genomfördes.  

Innan analysen inleddes kontrollerades anteckningarna med hjälp av de inspelningar som gjort 
under mötet med användaren. På så vis säkerställdes att det användaren sagt tagits med i 
anteckningarna samt att inget missuppfattats under tiden som mötet med användaren pågick. 
När all information säkerställts antecknades olika påståenden och citat ner på papperslappar. 
Informationen färgkodades beroende på vilket typ av information det var. De 3 olika 
färgkoderna var generella påståenden om vilket värde något skulle tillföra, hur de tolkade och 
beskrev den visade prototypen och önskemål som antecknats. För att få en bra översikt över 
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den insamlade informationen placerades post-it-lapparna på ett golv. Informationen jämfördes 
för att hitta gemensamma mönster. Det naturliga var att de olika färgkoderna skapade de första 
grupperingarna för att sedan jämföras mellan varandra (se figur 3). Lapparna flyttades runt 
mellan varandra och det skapades tillfälliga kategorier som sedan byttes ut eller löstes upp i 
nya grupper. I början blev varje kategori bunden till olika funktioner eller delar av 
pappersprototypen för att sedan generaliseras till den nytta som varje innebar. Exempelvis 
hamnade allt kring medicin inom en grupp för att sedan föras samman med andra som handlade 
om vikten av att påminnas om viktiga aktiviteter. Arbetet avslutades när processen inte längre 
resulterade i nya kategorier och när all information hade hittat en grupp med gemensamma 
nämnare. Varje kategori fotograferades för att sedan renskrivas. För att kunna presentera 
resultatet sammanfattades innehållet inom kategorierna och renskrevs. Resultatet presenterades 
med en rubrik för respektive kategori samt en sammanfattande punktlista över innehållets 
centrala delar (se bilaga B). 

 

            

Figur 3. Gruppering av färgkodade post-it-lappar, vid affinity diagramming. 

5.2 Design 
Det genomförda arbetet hade som mål att skapa designriktlinjer som kunde presenteras som ett 
svar på frågeställningen: Vilka designriktlinjer bör vägleda formgivningen av en 
mobilapplikation för self-monitoring, om syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom? 
De inledande designriktlinjerna baserades på en litteraturgenomgång som fokuserat på bipolär 
sjukdom samt PI. De definierades i utvecklingsprocessens andra steg. Efter att människor med 
bipolär sjukdom inkluderats i arbetet uppdaterades riktlinjerna till de slutgiltiga 
designriktlinjerna som skapades i utvecklingsprocessens avslutande, sjätte steg. 
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5.2.1 Inledande designriktlinjer 
De inledande designriktlinjerna baserades på den tidigare genomförda litteraturgenomgången, 
som även låg till grund för rapportens bakgrundsdel angående bipolär sjukdom och PI. Där 
identifierades flera viktiga aspekter kopplade till projektets mål, dvs ett PI-verktyg för self-
monitoring som hjälper användaren att förstå sin individuella sjukdomsbild och som därigenom 
bidrar till en förbättrad livskvalitet. De aspekter som identifierades var bland annat strategier 
för egenvård samt triggers och tidiga varningssignaler. För att sedan väva in behov kopplde till 
PI-verktyg inkluderades designstrategierna för PI-verktyg som presenterats i artikeln Personal 
informatics for everyday life: How users without prior self-tracking experience engage with 
personal data (2016). 

För att jämföra målgruppens behov med designriktlinjerna för PI-verktyg så skrevs 
informationen ut på papper. Vissa av målgruppens behov representerades av strategier för 
egenvård. De strategier som valdes ut var: 1) Sömn, vila, motion och kosthållning; 2) 
Kontinuerlig self-monitoring; 3) Skapa en plan för nödvändiga handlingar; 4) Reflekterande 
och meditativa aktiviteter; 5) Kunskap om bipolär sjukdom samt att utbilda andra om 
sjukdomens olika aspekter; 6) Socialt kontaktnät (Suto et al., 2010). De behov kopplade till 
bipolär sjukdom som inte inkluderats specifikt inom ramen för dessa strategier antecknades på 
papperslappar. Det gällde exempelvis behovet av att påminnas om medicin samt behovet av ett 
diskret verktyg som inte uppfattas som stigmatiserande. Andra viktiga aspekter som lyfts fram 
i den genomförda litteraturgenomgången var vikten av att uppmärksamma triggers och tidiga 
varningssignaler. Om individen förstår sin sjukdom och lär sig känna igen sina tidig 
varningssignaler ökar chansen för att personen även kan bromsa eller förhindra en allvarlig 
sjukdomsepisod (Russell and Browne, 2005; Faurholt-Jepsen et al., 2014; Faurholt-jepsen et 
al., 2016; Hidalgo-mazzei et al., 2016). Av den anledningen var de extra intressanta för de 
designriktlinjer som skulle utvecklas. De 7 designriktlinjerna för PI var 1) Påminn och 
motivera användaren till självrapportering; 2) Ge användaren makten över sin egen insamlade 
information; 3) Låt användare hjälpa varandra; 4) Reflektera användaren; 5) Tillhandahåll 
skräddarsydd feedback för rekommendationer och mål i en narrativ form; 6) Ge användaren 
möjlighet att återuppleva den insamlade informationen; 7) Upprätthåll användarens 
motivation genom hela processen genom att initiera både yttre och inre motivation (Rapp and 
Cena, 2016). Även de skrevs ut på papper. 

Analysen genomfördes genom en enkel form av affinity diagramming där informationen 
grupperades beroende på innehåll. Papperslapparna klipptes i bitar och placerades på ett bord. 
Arbetet fokuserade på de behov som respektive område identifierat för att därigenom finna 
likheter samt vad som skiljde dem åt. Gemensamma nämnare var bland andra hur användaren 
bör påminnas om själv-rapportering samt att verktyget ska ge individanpassade 
rekommendationer. Här fanns även tydliga skillnader så som avsaknaden av sjukdomsspecifika 
behov i form av att uppmärksamma varningssignaler. Det fanns även en tydlig skillnad 
angående synen på motivation där målinriktade poängsystem inte passade för en 
användargrupp som lider av en kronisk sjukdom. När grupperingen var färdigställd klistrades 
informationen från varje grupp på ett papper där en sammanfattande text även antecknades (se 
figur 4). Det låg sedan till grund för de inledande designriktlinjerna som renskrevs och 
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förtydligades (se bilaga C). Varje designriktlinje fick ett namn i form av en beskrivande fras så 
som Chandler och Unger (2012) hänvisat till i sin text angående skapande av nya 
designriktlinjer.  

 

Figur 4. Exempel på sammanställd information vid skapandet av inledande designriktlinjer. 

5.2.2 Slutgiltiga designriktlinjer 
I utvecklingsprocessens sjätte och avslutande steg definierades vad som bör vägleda 
formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, när syftet är att stödja människor 
med bipolär sjukdom. Vid skapandet av de slutgiltiga riktlinjerna var det viktigt att 
beskrivningen för varje designriktlinje var konkret och att inget överflödigt tagits med 
(Chandler and Unger, 2012). När de slutgiltiga designriktlinjerna renskrevs var syftet därför 
att utveckla och renodla respektive riktlinje. Det var även viktigt att formulera ett tydligt namn 
som var enkelt att komma ihåg samt att deltagarnas feedback format innehållet (Chandler and 
Unger, 2012). Respektive designriktlinje beskrevs med en tydlig definition om vad den 
innebar, en motivering som hänvisade till arbetets samlade resultat samt med ett 
exempelscenario (se tabell 3). Riktlinjerna baserades på resultatet från de genomförda 
intervjuerna, konceptutforskningen samt den tidigare genomförda litteraturgenomgången.  

För att jämföra resultatet från intervjuerna och konceptutforskningen med de inledande 
designriktlinjerna skrevs informationen ut på papper. Designriktlinjerna jämfördes med det 
affinity diagram som analysen av intervjuerna och konceptutforskningen resulterat i (se bilaga 
B). De delar som bekräftats av användarnas respons markerades med en färg och de delar av 
designriktlinjerna som behövde omformuleras markerades i en annan färg. Där markerades 
varje påstående som kunde kopplas till en designriktlinje med riktlinjens nummer (se figur 5). 
Exempelvis markerades påståendet Negativa händelser gör att man förstår vilka saker man 
mår dåligt av med designriktlinje nr 3) Förstå och motiveras. De påståenden som inte kunde 
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kopplas med någon designriktlinje markerades istället med definitionen NY. Det som markerats 
med NY hade alla gemensamt att det handlade om hur själv-rapportering upplevs vid olika 
sjukdomsepisoder dvs. att det måste vara enkelt att genomföra även när användaren har en låg 
energinivå. Det blev grunden till en ny designriktlinje 5) Enklare än en dagbok som fokuserar 
på en enkel och effektiv själv-rapportering (se tabell 3).  

 

 

Figur 5. Inledande designriktlinjer jämförs med affinity diagram. 

5.2.3 Storyboard 
I utvecklingsarbetets avslutande del valdes tre av de slutgiltiga designriktlinjerna ut för att 
sedan ligga till grund för två storyboards. Eftersom arbetets huvudfokus låg på att identifiera 
hur en mobilapplikation är till nytta för användaren bedömdes det vara ett viktigt perspektiv i 
det scenario som skulle skapas. De storyboards som skapades hade som uppgift att presentera 
hur en mobilapplikation kunde bidra till ett mervärde för användaren. De slutgiltiga 
designriktlinjerna som ansågs extra intressanta att visualisera var: 3) Förstå och motiveras; 4) 
Det personliga verktyget samt 5) Lättare än en dagbok.  

Det första scenariot handlade om en användare kallad Kerstin, som genom sin mobilapplikation 
blev påmind om tidiga varningssignaler (se bilaga D). Den skapade storyboarden presenterade 
aspekter som i huvudsak är kopplade till designriktlinjerna: 3) Förstå och motiveras och 4) Det 
personliga verktyget (se tabell 3). För att beskriva upplevelsen av mobilapplikationens 
feedback användes metaforen av en nära vän. Mobiltelefonen tecknades sittande bredvid 
Kerstin, samtidigt som den påpekade att hon inte borde dricka mer kaffe utan snarare gå och 
lägga sig. Scenariot lyfter på så vis fram hur det personliga verktyget känner användaren genom 
ett anpassat innehåll samt hur användaren lättare kan upptäcka tidiga varningssignaler samt 
förstå samband mellan olika händelser. 
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Figur 6. Storyboard för den slutgiltiga designriktlinjen 5) Lättare än en dagbok. 

Ett koncept presenteras gärna utifrån olika perspektiv och i det här fallet skapades en 
storyboard utifrån det interaktiva perspektivet, vars syfte var att visualisera den slutgiltiga 
designriktlinjen 5) Lättare än en dagbok (se tabell 3). Den presenterade ett enkelt scenario som 
beskrev hur interaktionen med mobilapplikationen skulle fungera (se figur 6). Scenariot 
handlande om en användare kallad Anna som gärna dokumenterar sitt mående men som under 
jobbiga perioder inte orkar att skriva dagbok. Med mobilapplikationen kan hon däremot själv-
rapportera genom val av alternativ. Eftersom hennes mobilapplikation uppfyller riktlinje 5) 
Lättare än en dagbok så behöver Anna inte beskriva sitt mående i ord utan kan istället klicka 
sig fram. Syftet med scenariot var att tydliggöra vad riktlinjens definition avsåg med 
beskrivningen: rapportering ska framförallt göras genom val av alternativ (se tabell 3). 

5.3 Implementering 
I utvecklingen av designriktlinjer var utvecklingen av en prototyp viktig. Den utvecklade 
prototypen skulle inte bara visualisera de inledande designriktlinjerna som skapats under 
föregående process utan även testas ihop med användare. Det krävdes en prototyp som kunde 
fungera som ett kommunikationsmedel under den planerade konceptutforskningen. Prototypen 
behövde skapas snabbt men ändå ge ett resultat som kunde presentera en design-idé på ett 
trovärdigt sätt. Både gränssnitt och form var viktigt.  

5.3.1 Pappersprototyp 
Pappersprototypen utvecklades utifrån de inledande designriktlinjerna men representerade inte 
allt innehåll som en färdig mobilapplikation kan ha. Pappersprototypen utformades till en 
vertikal prototyp som visade konceptet för självrapportering av humör, känslor och händelser. 
I början av processen skissades olika idéer ut på papper. För att starta den kreativa processen 
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antecknades olika idéer och scenarion på papper (se figur 7). Det var i den processen som valet 
föll på att skapa en vertikal prototyp där konceptet för hur självrapporteringen skulle kunna 
fungera. På så sätt skulle syftet av att förstå sjukdom, triggers och varningssignaler kunna 
presenteras på ett tydligt sätt samtidigt som användarna skulle kunna ge respons på hur 
rapporteringen upplevdes.  

 

Figur 7. Skisser för pappersprototyp. 

Det fanns vissa ramar att förhålla sig till så som materialets begränsningar. För att göra en 
prototyp som användaren kunde leva sig in i skapades en tredimensionell prototyp. Prototypen 
fick ett skal som skapades genom att limma ihop två kartongbitar samt ett foto på mobiltelefon 
(se figur 8). För att kunna simulera hur flödet skulle se ut tejpades varje bild för gränssnittet 
ihop. Remsan med de hoptejpade gränssnitten kunde sedan föras in genom prototypens 
kartong-skal. Det skulle påminna om hur ett mobilgränssnitt scrollas upp och ner i ett verkligt 
scenario.  

 

Figur 8. Pappersprototyp med hölje av kartong samt pappersremsa för gränssnitt. 
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De designriktlinjer som prototypen grundades på var de inledande riktlinjerna: 1) Påminn och 
inkludera användaren; 3) Förstå och motiveras och 4) Det personliga verktyget (se bilaga C). 
Designriktlinjen Påminn och inkludera användaren var aktuell eftersom den nämner vikten av 
att bli påmind om medicin. Det ansågs passande att en fråga om medicinering skulle finnas 
med i flödet för själv-rapporteringen. Därför innehöll gränssnittet en fråga om medicinering 
med tillhörande information och en checkbox för svaret ja. Designriktlinjen Förstå och 
motiveras var aktuell eftersom den belyser vikten av att kunna särskilja negativa och positiva 
händelser. I prototypen var därför både känslor och händelser tydligt åtskilda beroende på om 
de upplevdes positiva eller negativa. Tanken var att användaren själv skulle kunna lägga in 
samt kategorisera något som negativt eller positivt. På så sätt var även designriktlinjen Det 
personliga verktyget inkluderad eftersom den fokuserar på vikten av att låta användaren 
anpassa innehållet.  

Designarbetet baserades även på en designriktlinje för mobilgränssnitt kallad Simplicity. 
Riktlinjen simplicity belyser vikten av att anpassa de visuella designelementen efter den lilla 
mobilskärmens förutsättningar (Chandler and Unger, 2012). Även om arbetet i första hand 
skulle grunda sig på de inledande designriktlinjerna fanns det ett behov av att stödja den 
visuella utformningen på en designriktlinje kopplade till visuell design för en mobilapplikation. 
Simplicity upplevdes som en naturlig designriktlinje att inkludera eftersom den belyser hur 
enkelhet och tydlighet är viktigt på en liten skärm samt att flödet bör ske på ett effektivt och 
tydligt vis (Chandler and Unger, 2012). Därför delades de olika innehållen i respektive kategori 
upp på ett tydligt sätt. Aktiviteten av att själv-rapportera sitt humör utformades i form av ett 
linjärt flöde där användaren fyllde i en sak i taget.  

5.4 Utvärdering 
I utvecklingsprocessens fjärde steg skulle det som skapats under design samt 
implementationsfasen utvärderas. Målsättningen med arbetet var att söka ett svar på vilka 
designriktlinjer som bör vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, 
om syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom. Därför var det viktigt att inkludera 
människor med bipolär sjukdom i arbetet. I arbetets utvärderings-fas genomfördes en 
konceptutforskning med tillhörande intervju, där den skapade pappersprototypen presenterades 
för 5 deltagare. Pappersprototypen representerade de inledande designriktlinjerna som på detta 
sätt kunde utvärderas och uppdateras tillsammans med målgruppen.  

5.4.1 Etiska frågeställningar 
Eftersom arbetet fokuserade på en målgrupp som lever med en psykisk sjukdom upplevdes det 
vara extra viktigt att rekrytering och hantering av informationen sköttes på ett sätt där 
deltagarnas integritet men även särskilda situation respekterades. Det är av den anledningen 
även viktigt att påpeka att studien som genomfördes var en användarcentrerad studie där ett 
designkoncept skulle utvärderas och inte en medicinsk studie. På grund av studiens syfte men 
även på grund av etiska aspekter ställdes inga frågor angående personens sjukdomssymptom 
eller mående. Intervjuerna och konceptutforskningen var kopplade till användarnas behov 
gällande en mobilapplikation för self-monitoring och inte till sjukdomen rent medicinskt.  
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Varje möte inleddes med en beskrivning om vad som var motivet bakom studien, att den 
byggde på frivillighet samt om hur den insamlade informationen skulle hanteras. Studien 
beskrevs som en del av ett examensarbete där de som deltagare skulle få möjlighet att ge 
feedback på ett designkoncept. Det påpekades även att det var själva designkonceptet som 
skulle utvärderas och inte de som deltagare. Den ansvarige moderatorn var noga med att 
beskriva hur deltagarens medverkan byggde på frivillighet och att det även innebar att 
deltagaren när som helst kunde välja att avbryta eller hoppa över en fråga. Deltagaren fick även 
information om hur resultatet av deras medverkan skulle hanteras. Den insamlade 
informationen skulle inte innehålla något som kunde kopplas till deras identitet. Deras namn 
och kontaktuppgifter hanterades endast av deras psykiatriker, som varit ansvarig för 
rekryteringen. Den information som samlades in under mötet bibehölls på det sättet separerat 
från deltagarens personuppgifter. Innan den inledande intervjun startade fick deltagaren även 
ta ställning till om samtalet kunde spelas in. En inspelning gjordes endast om deltagaren 
godkänt detta. Deltagaren blev även informerad om att ljudinspelningen var tänkt att 
komplettera de anteckningar som gjordes och att det redan nästkommande kväll skulle raderas 
från moderatorns mobiltelefon.  

5.4.2 Rekrytering 
Det var viktigt att de deltagare som inkluderades i arbetet representerade den tänkta 
användargruppen. De som rekryterades behövde därför uppfylla vissa kriterier. Varje deltagare 
skulle ha diagnosen bipolär sjukdom medicinskt säkerställd. Det var även av stor vikt att de 
bedömdes vara stabila i sitt mående för att kunna delta. Under inga omständigheter skulle de 
befinna sig i ett allvarligt stadie av mani eller depression. Deltagarna skulle även vara myndiga 
samt ha erfarenhet av en smart mobiltelefon. Erfarenhet definierades som att personen någon 
gång i sitt liv skulle ha använd en smart mobiltelefon. Förutom att representera 
användargruppen genom en fastställd diagnos fanns andra aspekter att ta hänsyn till. 
Målsättningen var att både män och kvinnor skulle delta i studien samt att det skulle finnas en 
viss variation i deltagarnas ålder.  

Rekrytering av deltagare skedde externt via en medicinsk klinik där en ansvarig psykiatriker 
ordnade deltagare i form av egna patienter. På grund av att rekryteringen av deltagare skedde 
genom en medicinsk klinik kunde alla medicinska kriterier kontrolleras. Rekryteringen av 
deltagare skedde med hjälp av en psykiatriker som hade en mycket god kännedom om varje 
enskild deltagare. En fastställd diagnos kunde garanteras utan att den ansvarige moderatorn 
hade tillgång till journaler. Eftersom deltagarna var patienter hos den rekryterande 
psykiatrikern kunde även deras mående bedömas som tillräckligt stabila för att delta. 

Inför rekryteringen informerades den externa rekryteraren om vilka deltagare som skulle vara 
aktuella samt vilken information som de personerna skulle få ta del av. Ett dokument över–
lämnades till den ansvarige rekryteraren där kriterier angående deltagarna preciserades (se 
bilaga E). Där fanns även viss information som deltagarna skulle få angående vad som låg till 
grund för studien och vem som skulle utföra den samt varför. Informationen som deltagarna 
skulle få inför mötet var noga utformat för att inte avslöja för mycket om innehållet. Det var 
viktigt att informationen inte skulle påverka deltagarnas framtida feedback (Barnum, 2011).  
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5.4.3 Genomförande av intervju 
Deltagarna som medverkade i mötet, där både intervju och konceptutforskning genomfördes, 
var mellan 31–60 år gamla. Av de 5 deltagarna var 2 män och 3 kvinnor. Alla hade en bipolär 
sjukdom och alla bedömdes vara stabila i sitt mående. Vid mötet med varje deltagare 
genomfördes en intervju innan konceptutforskningen. För att deltagaren ska kunna hålla 
koncentrationen ska en session gärna hållas kort (Barnum, 2011). Hela mötet pågick därför i 
max 40 minuter för att bibehålla deltagarens koncentration. Som stöd vid intervjuerna samt 
konceptutforskningen användes ett pappersdokument där strukturen för mötet samt de 
tillhörande frågorna fanns nedskrivna (se bilaga A). För att få deltagaren bekväm med att 
uttrycka sig var det viktigt att miljön upplevdes som lugn och välkomnande (Barnum, 2011; 
Goodman, Kuniavsky and Moed, 2012). Moderatorn samt deltagaren satt ostörda i ett enskilt 
rum som möblerats med två fåtöljer. Miljön var känd av deltagaren sedan tidigare eftersom 
lokalen hörde till den klinik som personen var patient hos. Först presenterade moderatorn sig 
själv samt berättade att arbetet var en del av ett examensarbete vid högskolan i Skövde. 
Deltagaren fick även en kortfattad beskrivning om att användarperspektivet var en bärande del 
av designarbetet samt att deras feedback var till stor hjälp.  

Innan intervjun startade informerades deltagaren om vilka etiska aspekter som arbetet tagit 
hänsyn till. Det innebar att studien byggde på frivillighet samt att informationen som samlades 
in inte skulle innehålla något som kunde avslöja deras identitet. För att avdramatisera mötet 
var den ansvarige moderatorn noga med att påpeka att det inte var deltagaren som skulle 
utvärderas utan själva designkonceptet. Deltagaren informerades om att inga frågor skulle 
ställas angående deras mående eller sjukdomssymptom. Moderatorn frågade om en 
ljudinspelning godkändes av deltagaren samt informerade om hur ljudfilen skulle användas för 
att sedan raderas. Om deltagaren svarade ja markerades det i moderatorns pappersdokument 
och en ljudinspelning gjordes med hjälp av en mobiltelefon. 

Strukturen för intervjun presenterades kortfattat för att deltagaren skulle få en uppfattning om 
mötets planering. De olika stegen bestod av några inledande frågor, frågor angående 
användningen av smarta mobiltelefoner samt vissa frågor kopplade till bipolär sjukdom. 
Intervjun avslutades sedan med en övrig fråga där deltagaren gavs möjlighet att kommentera 
något som inte tagits upp. De inledande frågorna hade både som syfte att värma upp deltagaren 
inför de lite mer djupgående, men det var även ett sätt att säkerställa att rätt personer 
rekryterats. Frågorna handlade om ålder, kön och om de använt en smart mobiltelefon. De 
efterkommande frågorna gick djupare in på hur deras användande av deras mobiltelefon såg 
ut. I det skedet ställdes följdfrågor utifrån vad deltagaren berättade. Frågorna ställdes för att 
undersöka vanor och i vilken kontext de använde sin mobil. Efter det ställdes frågor om de 
någon gång använt mobilapplikationer kopplade till hälsa och om de brukade dokumentera sitt 
mående på något sätt. De frågorna ställdes för att undersöka om de på något sätt använt 
exempelvis dagbok eller digitala verktyg för att hantera sin sjukdom samt hur de upplevde en 
eventuell nytta av andra hälso-inriktade applikationer.  
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5.4.4 Genomförande av konceptutforskning 
Under den genomförda intervjun hade deltagaren suttit under samtalet. Under 
konceptutforskningen fick däremot deltagaren stå upp. Syftet var att uppnå en realistisk känsla 
kopplad till prototypens utformning. Gränssnitten var hoptejpade med varandra och bildade en 
lång remsa som hade upplevts som störande att hålla i sitt knä. Deltagaren fick hålla i 
prototypen med sin hand samtidigt som konceptutforskningen pågick (se figur 9). Gränssnitten 
visades stegvis genom att moderatorn manuellt drog remsan genom mobilskalet.  

Under konceptutforskningen observerades hur användaren pekade och beskrev olika element. 
Det deltagaren sa antecknade moderatorn i sitt stöd-dokument. Under ett test kan 
anteckningarna särskiljas genom olika koder (Goodman, Kuniavsky and Moed, 2012). Det som 
bara observerats markerades därför med en linje för att på så sätt särskilja det från vad 
deltagaren sagt. Om moderatorn fick en design-idé under processens gång ringades 
anteckningen in för att inte misstas för en kommentar. Det ställdes frågor vars syfte var att få 
deltagaren att beskriva vad personen trodde skulle hända och vad det skulle innebära. Frågorna 
var utformade för att få användaren att reflektera högt under processens gång. För att 
uppmuntra användaren till att utveckla sitt resonemang användes de tekniker som med fördel 
används vid en tänka-högt-process. Flera frågor började med ett hur eller vad för att på så sätt 
få användaren att utveckla sina reflektioner (Barnum, 2011). För att påminna deltagaren om att 
beskriva vad de såg och hur de reflekterade återupprepade moderatorn det deltagaren sagt för 
att få personen att fortsätta berätta (Barnum, 2011). Vid varje gränssnitt bads personen beskriva 
vad hen trodde skulle kunna ske och hur. De delar av lo-fi-prototypen där detaljerade 
designelement saknades gav mycket information om vilket innehåll användaren förväntade sig, 
exempelvis vad som skulle finnas inom Favorit-fliken. Det gav även en bra uppfattning om 
vad de upplevde vara ett givande innehåll. 

 

Figur 9. Pappersprototyp under konceptutforskning. 
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5.4.5 Efter pilottest 
Innan konceptutforskningen gjordes ett enkelt pilot-test. Pilot-testet genomfördes med en 
deltagare rekryterad inom moderatorns sociala nätverk. Testet resulterade i att flera problem 
identifierades både inom de intervjufrågor som skapats samt hur konceptutforskningen skulle 
gå till. Intervjufrågorna omformulerades för att få användaren att beskriva vanor snarare än 
specifika aktiviteter. Planeringen av konceptutforskningen hade i dess inledande fas ett större 
fokus på scenariot av att själv-rapportera. Efter pilot-testet tonades scenarioperspektivet ner för 
att ge plats för fler öppna tolkningar. Fokus flyttades från en scenariobaserad interaktion till en 
mer öppen, dialogbaserad konceptutforskning vars fokus istället låg på vilket innehåll som 
skulle vara till värde för användaren. Den verkliga, efterkommande konceptutvärderingen 
byggde därför på en öppenhet som gav ett rikare svar än om deltagaren uppmanats till att tänka 
utifrån ett visst scenario. Eftersom examensarbetets målsättning var att just undersöka 
användarnas behov och vilket innehåll som skulle vara till mest nytta, kändes den korrigerade 
planeringen av konceptutforskningen självklar och betydelsefull. 

5.5 Heuristisk utvärdering av tillgängliga mobilapplikationer 
Målet med utvecklingsarbetet har varit att söka ett svar på frågeställningen: Vilka 
designriktlinjer bör vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, om 
syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom? Bidraget som det genomförda 
utvecklingsarbetet presenterar är därför de designriktlinjer som utvecklats i samverkan med 
människor med bipolär sjukdom. För att validera samt belysa vikten av arbetets bidrag 
genomfördes en informell heuristisk utvärdering av tre mobilapplikationer för self-monitoring 
av humör. Syftet var att jämföra verktygen med de slutgiltiga designriktlinjerna för att på så 
vis åskådliggöra att kunskapsbidraget som arbetet presenterar är betydelsefullt. 

I arbetet valdes 3 mobilapplikationer ut inför den informella heuristiska utvärderingen. Valet 
av redan tillgängliga mobilapplikationer gjordes genom att undersöka vilka mobilapplikationer 
som fanns utvecklade för att hantera bipolär sjukdom. Det fanns mobilapplikationer som 
inriktade sig mot användare med bipolär sjukdom. Flera av dessa var däremot inte skapade för 
self-monitoring utan snarare för att presentera information om sjukdomen. Urvalet gjordes 
därför utifrån att applikationerna skulle vara skapade för self-monitoring av humör. Kriteriet 
var även att applikationerna skulle finnas tillgängliga i en gratis version. Att de skulle finnas 
tillgängliga i en gratisversion berodde på examensarbetets begränsningar av ekonomiska 
resurser. Det fanns även en tanke om att en gratis version var att föredra eftersom användare 
inte alltid har möjlighet till att betala för ett hjälpverktyg. De applikationer som valdes ut var 
eMoods Bipolar Mood Tracker (2017), Moodtrack (2017) samt Daylio (2017). 
Applikationerna var alla skapade för att dokumentera humör.  

Mobilapplikationen eMoods Bipolar Mood Tracker valdes ut eftersom den riktar sig speciellt 
till människor med bipolär sjukdom. Företaget beskriver sin applikation som ett verktyg för att 
ta kontroll över humör och symptom. Applikationen innehåller olika parametrar som kan ses 
som särskilt viktiga vid bipolär sjukdom. Användaren kan bland annat registrera antalet timmar 
sömn, symptom på depression samt medicin. Applikationen Moodtrack var aktuell för arbetet 
eftersom den beskriver sin produkt som en social applikation som visar humörsmönster samt 
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hjälper användaren till att upptäcka triggers. Daylio valdes eftersom verktyget beskrivs som en 
applikation där användaren kan upptäcka okända humörsmönster samt bidra till att skapa 
hälsosamma vanor. De 3 mobilapplikationerna ansågs inrikta sig på samma målgrupp men 
erbjöd till viss del olika design-lösningar på användarnas problem. eMoods marknadsfördes 
som en mobilapplikation där sjukdomsrelaterade aspekter kunde registreras. Moodtracker var 
istället skapad för att stödja användaren via sociala nätverk samt för att verktyget skulle 
identifiera triggers, medans Daylio marknadsfördes som ett verktyg där presenterad 
information skulle bidra till en bättre förståelse av humörförändringar samt till positiva 
förändringar av vanor. Den heuristiska utvärderingen genomfördes med hjälp av en mall som 
innehöll mobilapplikationens namn, slutgiltiga designriktlinjer samt om de uppfyllts eller ej 
(se tabell 2). 

Tabell 2. Mall för informell heuristisk utvärdering. 

Mobilapplikation: 

Designriktlinje Uppfyller eller ej 

Designriktlinje 1… 

Definition:  

Uppfyller ej. 

Kort beskrivning. 

Designriktlinje 2… 

Definition:  

Uppfyller. 

Kort beskrivning 
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6 Analys av resultat 
I detta avsnitt presenteras det arbetets olika moment resulterat i, vilken roll de haft samt vilken 
kunskap de olika momenten bidragit med. Målet med utvecklingsarbetet har varit att finna ett 
svar på frågeställningen: Vilka designriktlinjer bör vägleda formgivningen av en 
mobilapplikation för self-monitoring, om syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom? 
Målgruppens behov har utforskats med hjälp av metoder kopplde till området UXD, där 
användarperspektivet är det centrala. Metoderna har på olika sätt lagt grunden för arbetets 
främsta bidrag, nämligen de fem slutgiltiga designriktlinjerna 1) Påminn om viktiga aktiviteter; 
2) Den sociala och privata användaren; 3) Förstå och motiveras; 4) Det personliga verktyget 
samt 5) Lättare än en dagbok (se tabell 3). Genom intervjuer och konceptutforskning har 
människor med bipolär sjukdom fått möjligheten att påverka designriktlinjernas utformning. 
Det användarcentrerade arbetet har varit avgörande för att finna ett svar på vilket innehåll som 
är till nytta för människor med bipolär sjukdom samt vad som bör vägleda formgivningen av 
en mobilapplikation för self-monitoring. 

6.1 Inledande designriktlinjer 
De inledande designriktlinjerna är de riktlinjer som skapades efter arbetets första analysfas (se 
bilaga C). De låg till grund för den utvecklade pappersprototypen (se bilaga F). Strategierna 
för egenvård vid bipolär sjukdom bidrog till en viss förståelse för vilka behov som målgruppen 
kan ha när det gäller innehåll och nytta. De gav en uppfattning om hur en mobilapplikation 
skulle kunna uppmuntra och stötta användaren på ett sätt som bidrog till ett välmående liv. Det 
gällde exempelvis behovet av att komma ihåg sin medicinering och skapa en plan för hur en 
allvarlig episod kan hanteras. De riktlinjer som Rapp och Cena (2016) skapat för PI-verktyg 
bidrog till en kunskap om self-monitoring och vilket innehåll som är till nytta för användaren. 
De inledande designriktlinjerna fungerade som vägledande principer vid utvecklandet av 
pappersprototypen och kunde genom en konceptutforskning på detta sätt utvärderas. Efter en 
genomförd konceptutforskning kunde designriktlinjerna uppdateras. Människor med bipolär 
sjukdom inkluderades i utvecklingsprocessen vilket möjliggjorde att de inledande 
designriktlinjerna kunde uppdateras och förtydligas.  

Även om de inledande riktlinjerna inte representerade användarnas behov till fullo så fungerade 
de som en bra grund i arbetets inledande skede. Deras roll var att forma riktlinjer där Rapp och 
Cenas (2016) bidrag angående utvecklingen av PI-verktyg tagits till vara men där behoven hos 
människor med bipolär sjukdom inkluderats. De inledande designriktlinjerna saknade däremot 
feedback från den verkliga målgruppen vilket innebär att de inte ska ses som färdiga riktlinjer 
utan som basen för de slutgiltiga designriktlinjerna som presenteras i tabell 3. 

6.2 Pappersprototyp 
Pappersprototypen var en vertikal prototyp som baserades på konceptet för själv-rapportering. 
Syftet med prototypen var att låta deltagaren i konceptutforskningen tolka och beskriva 
tänkbara scenarion snarare än att följa ett specifikt. Prototypen blev ett kommunikationsmedel 
som tillät utvecklaren att diskutera och utforska design-konceptet i samspel medmålgruppen 
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för arbetet. Genom att visa prototypen för människor med bipolär sjukdom kunde deras 
perspektiv forma utformningen av de slutgiltiga designriktlinjerna (se tabell 3).  

Pappersprototypens utförande, där en formad kartongbit fick fungera som ett mobilskal, 
resulterade i en engagerande prototyp. Deltagarna upplevde det som spännande och roligt att 
hålla i prototypen med handen. Det hoptejpade gränssnittet representerade flödet inom 
mobilapplikationen på ett bra sätt och utformningen av gränssnittet gjorde att användarna 
snabbt kunde leva sig in det som skulle ha varit en pekskärm. Varje del av gränssnittet var 
enkelt skissat och flera delar var medvetet abstrakta för att låta användaren på egen hand 
reflektera och skapa en berättelse om vilket innehåll som skulle kunna finnas där.  

 

Figur 10. Gränssnitt för inloggning i pappersprototyp. 

I pappersprototypen fanns ett gränssnitt för inloggning (se figur 10). Enligt den inledande 
designriktlinjen Den sociala och privata användaren ska användaren skyddas genom olika 
integritetsskyddande funktioner samt ges kontroll över sin personliga information (se bilaga 
C). Gränssnittet för inloggning var ett sätt att visa detta. Där visades en ruta med användarens 
namn samt tangentbord för inloggning. I början av konceptutforskningen uppmuntrades 
deltagaren att logga in, vilket blev en lekfull start på mötet med användaren. 

 

Figur 11. Gränssnitt för självrapportering av mående i pappersprototyp. 
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När deltagaren loggat in i pappersprototypen möttes personen av ett gränssnitt som frågade: 
Hur mår du Anna? (se figur 11). Tanken var att gränssnittet skulle representera scenariot för 
självrapportering av mående, där första steget var att markera allmänt mående i form av en 
skala. Inom gränssnittet visades sju emoijs som representerade en skala av mående från mani 
till depression. Den symbol som placerats i mitten representerade ett stabilt mående. En 
användare skulle på så sätt reflektera över sitt mående och sedan välja vilken symbol som på 
bästa sätt representerade hur de mådde. Prototypen visade även hur applikationens tilltal skulle 
kunna formges för att upplevas personligt. Användarens namn skulle visas och frågan skulle 
ställas som om den kom från en vän. Genom att be om information angående mående skulle 
humöret registreras samtidigt som användaren uppmuntrades till att reflektera över sitt mående.  

 

Figur 12. Gränssnitt för självrapportering av känslor i pappersprototyp. 

Inom gränssnittet för själv-rapportering ställdes frågan: Hur känns det? (se figur 12). Där fanns 
flera alternativ för känslor som uppfattades som positiva. I prototypen fanns både alternativ för 
positiva och negativa känslor tillgängliga. I figur 12 syns det som presenterade positiva känslor 
som användaren skulle kunna välja. Genom att tydligt separera negativa känslor och positiva 
känslor var tanken att verktyget skulle kunna särskilja när användaren mått bra eller dåligt. Det 
skulle tydliggöra tidiga varningssignaler så som negativa känslor samt tydliggöra när en person 
mått bra. Även här uppmuntrades användaren att reflektera över sitt mående. Denna del av 
prototypen gjorde att alla deltagare på olika vis började fundera högt över hur de hade gjort, 
om det hade varit till värde och på vilket sätt. Bland annat nämnde en deltagare att det skulle 
få honom att reflektera över måendet direkt. Han menade att reflektera över känslor var 
värdefull i sig. Förutom att se till humörets skiftningar så skulle den här typen av funktion 
hjälpa honom att reflektera över nuet.  
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Figur 13. Gränssnitt för självrapportering av händelser i pappersprototyp. 

I figur 13 syns en del av det gränssnitt som presenterades för användaren kopplat till frågan: 
Vad har hänt idag? Under den frågan presenterades information om vilka aktiviteter som 
registrerats automatiskt så som telefonsamtal och fysisk aktivitet. Där visades även olika 
valbara händelser som kategoriserats som positiva, negativa och övriga händelser. Tanken med 
att användaren skulle registrera humör och händelser var att det skulle tydliggöra triggers. Om 
negativa händelser skett under en lång period skulle verktyget kunna rekommendera 
användaren aktiviteter som är positiva. Pappersprototypens olika steg gjorde att deltagarna 
började reflektera över när och hur de skulle använda verktyget, vilka krav de hade kopplat till 
innehållet och hur det skulle bidra till en mer balanserad vardag. Genom detta kunde deras 
respons berika det som skulle bli de slutgiltiga designriktlinjerna (se tabell 3). 

6.3 Resultat från konceptutforskning samt intervju 
Analysen av den genomförda konceptutforskningen samt intervjuerna resulterade i ett affinity 
diagram där 4 kategorier redovisade användarnas tolkning av gränssnittet, det eventuella 
mervärdet samt vad de ansåg krävas för att verktyget ska uppfylla deras behov. Resultatet från 
konceptutforskningen var avgörande för att kunna besvara arbetets frågeställning: Vilka 
designriktlinjer bör vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, om 
syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom? Det var viktigt eftersom deltagarnas 
respons behövdes för att uppdatera designriktlinjerna som skapats. För att strukturera upp 
innehållet skapades en tabell för varje kategori (se bilaga B). Kategorierna som skapades under 
analysen var: 

a) Kunskap om sjukdom 
b) Stöd genom påminnelse 
c) Stöd genom positiv support 
d) Övergripande gränssnitt 

Första kategorien a) Kunskap om sjukdom, sammanfattande kommentarer som på något sätt 
beskrev hur användaren lärde känna sig själv och sina sjukdomssymptom. Den grupperade 
informationen handlade om självreflektion och sjukdomsinsikt, vilket även är en viktig 
målsättning för de utvecklade verktyget. Bland deltagarnas kommentarer fanns bland annat: 



 
43 

”På morgonen skulle jag tänka; Hur mår jag egentligen?” 

Med det menades att verktyget inte bara skulle få användaren att förstå humör-cyklerna över 
tid utan att det även skulle göra användaren uppmärksam på sina känslor direkt vid 
användandet. Det skulle uppmuntra användaren till att stanna upp och reflektera. Kategori a) 
Kunskap om sjukdom kunde sedan kopplas till de slutgiltiga designriktlinjerna: 3) Förstå och 
motiveras samt 4) Det personliga verktyget (se tabell 3). 

Den andra kategorien, b) Stöd genom påminnelse, sammanfattade användarnas input om hur 
de ville ha stöd av verktyget genom rekommendationer och innehåll. Det gällde praktiska saker 
som kunde kopplas till vardagliga rutiner. Bland annat var påminnelse om medicin en viktig 
del av detta. Till vardags kunde viktiga rutiner lätt glömmas bort vilket kunde få negativa 
konsekvenser rent praktiskt men även känslomässigt. Som en del av att mobilapplikationen 
gav regelbundna påminnelser kom även formgivningen av notiser upp. Notiserna behövde ha 
ett diskret innehåll för att inte få utomstående att reagera. Kategorien ligger till grund för den 
slutgiltiga designriktlinjen: 1) Påminn om viktiga aktiviteter (se tabell 3). 

Det resultat som kategoriserades under c) Stöd genom positiv support, handlade även det om 
att mobilapplikationen skulle ge regelbunden feedback. Till skillnad från Stöd genom 
påminnelser så handlade det däremot inte om praktiska problem utan om rekommendationer 
som kunde stötta användaren känslomässigt. Innehållet skulle hjälpa användaren till att komma 
ihåg positiva saker i livet. Ett citat som representerar det är:  

”Foto på barnbarnen kanske. Kan hjälpa mig att glömma allt det jobbiga.” 

Det handlade även om att applikationen skulle kunna upptäcka varningssignaler för att 
därigenom ge rekommendationer relaterade till användarens beteende. Resultatet gav en bra 
grund för designriktlinjerna: 3) Förstå och motiveras samt 4) Det personliga verktyget (se 
tabell 3). Definitionen för designriktlinjen 4) Det personliga verktyget är ett exempel på vad 
som förtydligades efter den genomförda konceptutforskningen. Från att fokus legat på att 
stödet från verktyget endast skulle handla om rekommendationer om aktiviteter kopplade till 
strategier, lyftes det emotionella stödet fram som en viktig aspekt. Det är ett tydligt exempel 
på hur deltagarnas respons formade de slutgiltiga riktlinjerna. Att det emotionella stödet var 
viktigt påpekades av flera deltagare vilket visar hur Rapp och Cenas (2016) riktlinjer gällande 
PI-verktyg inte var anpassade för användare med bipolär sjukdom (se tabell 1).  

Den sista kategorien som skapades under analysen var d) Övergripande gränssnitt. Där 
samlades de påståenden som alla hade gemensamt att det handlade om innehållet generellt så 
som det övergripande gränssnittet. Kommentarer om aspekter som behövde förtydligas var 
bland annat ikonerna som skulle representera måendet i en skala. Emoijs för mående skulle 
förtydligas för att uppnå värdet av att gradera måendet. Inom kategorien placerades även 
kommentarer om flödet av att själv-rapportera samt att det görs dagligen. Bland annat påpekade 
en deltagare hur självrapporteringen var strukturerad med:  

”Bra! Är mycket enklare än dagbok. Då måste man själv formulera sig vilket man 
kanske inte orkar alla gånger. Här kan man bara klicka.” 
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Det belyste hur viktigt det var att verktyget skulle vara flexibelt nog att kunna användas även 
när användaren mådde dåligt. Nyttan av verktyget var beroende av hur det upplevdes när 
energinivån hos användaren var låg. Övergripande gränssnitt kunde kopplas till flera 
designriktlinjer så som: 3) Förstå och motiveras, 4) Det personliga verktyget samt 5) Lättare 
än en dagbok (se tabell 3). 

Det upplevdes finnas en mättnad i den insamlade responsen från användarna eftersom samtliga 
på något sätt bekräftade liknande aspekter. Det indikerar att konceptutforskningens resultat 
bidragit med god information, att designriktlinjerna som uppdaterades i utvecklingsfasens 
nästa steg inkluderat det som kan anses vara väsentligt för målgruppen och inte bara för 
enskilda individer.  

6.4 Slutgiltiga designriktlinjer 
De slutgiltiga designriktlinjerna: 1) Påminn om viktiga aktiviteter; 2) Den sociala och privata 
användaren; 3) Förstå och motiveras; 4) Det personliga verktyget samt 5) Lättare än en 
dagbok, beskriver på olika sätt de behov användare med bipolär sjukdom har när det gäller 
self-monitoring med hjälp av en mobilapplikation (se tabell 3). Riktlinjerna belyser det allra 
nödvändigaste för att en mobilapplikation för self-monitoring ska kunna bidra till en 
sjukdomsinsikt och vardaglig support. De utvecklades för att ge ett svar på frågeställningen: 
Vilka designriktlinjer bör vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, 
om syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom?  

Det riktlinjerna beskriver är hur ett verktyg på olika sätt bör erbjuda både praktiskt stöd så som 
påminnelse av medicinering, ett känslomässigt stöd i form av personligt innehåll samt stöttning 
vid olika former av egenvård. Riktlinjerna belyser även hur självreflektion är en nödvändig 
utgångspunkt för den användare som vill förstå och lindra sin sjukdom samt hur ett verktyg på 
olika sätt bör stödja detta. Varje designriktlinje har förutom sitt namn även en definition som 
beskriver vad riktlinjen innebär, en motivering grundad i det genomförda utvecklingsarbetet 
samt ett exempelscenario (se tabell 3). 

Tabell 3. Slutgiltiga designriktlinjer. 

 

Designriktlinje 1: Påminn om viktiga aktiviteter 

Definition: Påminn användaren om viktiga aktiviteter. Användaren ska påminnas om regelbunden själv-
rapportering. Mobilapplikationen ska även ge hjälpande feedback och innehåll kopplat till inom sjukdomen 
viktiga aktiviteter, så som exempelvis medicinering. Verktyget ska ge användaren möjlighet att skapa 
påminnelser om vardagliga rutiner.  

Motivering: Kontinuerlig self-monitoring är en etablerad strategi vid egenvård (Suto et al., 2010). Att 
användaren riskerar att glömma detta är ett problem eftersom self-monitoring måste ske regelbundet för att 
informationen ska återge användarens sjukdomsbild på ett korrekt sätt. Verktyget måste registrera korrekt 
information för att kunna bidra till sjukdomsinsikt. Därför måste användaren påminnas och motiveras till själv-
rapportering (Rapp and Cena, 2016). Detta är även kopplat till att korrekt medicinering är viktigt för den som 
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vill hålla sin sjukdom stabil samt att rutiner är en viktig del av att leva ett välmående liv. Designriktlinjen 
bekräftas av användare vilket presenteras i bilaga B som kategorien: Stöd genom påminnelse.  

Ett citat som representerar designriktlinjen är: ”Bra att lägga till påminnelser om saker som är lätt att glömma 
exempelvis läkarbesök och rutiner så som att städa.” 

Exempel: På tisdagsmorgonen får användaren en notis om att hen har ett läkarbesök klockan 9. Användaren 
har på egen hand skapat en påminnelse i verktyget, där innehåll och inställning för notis gjorts. Till skillnad 
från att skapa en påminnelse i sin mobil-kalender kan detaljer om mötet visas diskret genom verktygets 
påminnelse-funktion. 

 

Designriktlinje 2: Den sociala och privata användaren 

Definition: Ge användaren kontroll över sin insamlade information och visa tydligt hur deras information 
lagras samt på vilket sätt deras integritet säkerställs. Skydda användaren genom att till exempel kräva 
inloggning samt erbjud funktioner som kan justera notationer och feedback som innehåller känslig information. 
Som en del av användarens kontroll ska användaren ha möjligheten att dela informationen med andra. Det ska 
tydligt framgå hur och med vem informationen delas. 

Motivering: Det som ligger till grund är Rapp och Cenas (2016) riktlinjer 2) Ge användaren makten över sin 
egen insamlade information och 3) Låt användare hjälpa varandra. Att upprätthålla ett socialt kontaktnät är 
även en viktig strategi för att balansera bipolär sjukdom (Suto et al., 2010). Det kan därför ses som viktigt att 
en användare kan söka stöd hos anhöriga via sitt verktyg. Användaren kan i vissa situationer även ha ett behov 
av att dela sin information med medicinsk personal. På grund av användarens utsatta situation är det nödvändigt 
att hen förstår hur känslig information lagras. Det är även viktigt att delning av information med andra sker på 
ett korrekt och säkert sätt. Att lagra personlig information kopplad till en sjukdomsbild kräver en hög tillit till 
verktygets förmåga att säkerställa användarens integritet. Att feedback med känslig information ska hanteras 
på ett sätt som skyddar användarens integritet bekräftas även av deltagare i konceptutforskningen. Vikten på 
skyddad information påpekas i bilaga B genom kategorien Stöd genom påminnelse, där deltagare påpekar att 
notationer bör vara diskreta.  

Ett citat som representerar designriktlinjen är: ”Det är bättre med; Du har en notis, istället för; Har du tagit 
din medicin? Då kan det ställas frågor på fikarasten. Är väl inget att skämmas för. Är inget hemligt som så 
men vissa dagar har jag inte ork att förklara för folk om sjukdomen.” 

Exempel: Genom hjälp-applikationen kan Anna dela information om sitt humör med sin mamma. Användaren 
som är 17 år gammal tycker det är skönt att hennes mamma kan se dagens humör. Mamman kan lägga in ett 
stöttande meddelande som svar. När Anna kommer hem från skolan slipper hon förklara sitt humör.  

 

Designriktlinje 3: Förstå och motiveras 

Definition: Information om mående och relaterade händelser ska presenteras på ett tydligt och lättillgängligt 
sätt. Det ska vara tydligt för användaren hur måendet sett ut under längre perioder och vilka händelser som 
perioden kan kopplas till. Användaren ska även uppmuntras till att reflektera över om registrerade aktiviteter 
kan kategoriseras som positiva, neutrala eller negativa. Verktyget ska regelbundet påminna om etablerade men 
även individuella strategier som användaren kan må bra av att utföra. Det är viktigt att det sker i form av 
motiverande rekommendationer som presenteras på ett positivt sätt, utan målsättningar som kan kopplas till 
krav och prestation.  

Motivering: Designriktlinjen fokuserar på sjukdomsrelaterade aspekter som rör triggers, tidiga 
varningssignaler och strategier. Syftet med self-monitoring vid bipolär sjukdom är att användaren ska 
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dokumentera sitt mående för att sedan få en överblick som leder till en djupare förståelse över sin situation 
(Suto et al., 2010; Faurholt-jepsen et al., 2016). Innehållet ska uppmuntra till självreflektion och att användaren 
ska få en djupare förståelse för sin individuella sjukdomsbild. Det kan även kopplas till att kunskap om 
sjukdomen är viktig för användaren (Suto et al., 2010).  

Denna designriktlinje grundar sig även i Rapp och Cenas (2016) Ge användaren möjlighet till att återuppleva 
den insamlade informationen samt Upprätthåll användarens motivation genom hela processen genom att 
initiera både den yttre och inre motivationen. De försöker bland annat att belysa vikten av att motivera 
användaren till olika aktiviteter. Där föreslås däremot spelelement som inte passar för ett verktyg som kopplas 
till en kronisk sjukdom. Ett verktyg som innehåller spelelement kopplat till prestation kan upplevas som 
stigmatiserande. Tävlingsinriktad prestation kan även tänkas vara en trigger med tanke på att bipolär sjukdom 
innebär episoder av mani och hypomani. Den skapade riktlinjen Förstå och motiveras lyfter istället fram att 
påminna om positiva aktiviteter är ett sätt att motivera användaren. På så vis är denna designriktlinje även 
kopplad till strategierna: 1) Sömn, vila, motion och kosthållning samt 4) Reflekterande och meditativa 
aktiviteter (Suto et al., 2010). Riktlinjen stöds även på skapat affinity diagram genom kategorierna: Kunskap 
om sjukdom, Stöd genom positiv support samt Övergripande gränssnitt (se bilaga B). 

Ett citat som representerar designriktlinjen är: ”Bra att jag kan registrera om jag slarvat med maten. Såna 
saker som mat hänger ihop med varför jag mår dåligt.” 

Exempel: Kerstin har sovit väldigt dåligt i två nätter men inser ändå inte att hon borde prioritera vila framför 
en nattlig joggingtur. Som tur är kan hennes mobilapplikation ge henne råd samt visa på hur hennes mående 
brukar påverkas vid liknande situationer. Tack vare sin mobilapplikation förstår Kerstin att hon borde vila för 
att motverka en allvarlig sjukdomsepisod. Designriktlinjen visualiseras i den storyboard som presenteras i 
bilaga D samt figur 14 och figur 15. 

 

Designriktlinje 4: Det personliga verktyget. 

Definition: Verktyget ska presentera skräddarsydda rekommendationer i narrativ form samt visa vilken 
information som rekommendationen grundar sig på. Information och rekommendationer ska även presenteras 
på ett sätt som upplevs personligt. Användaren ska därför även ges möjlighet till att justera innehållet efter sina 
individuella behov gällande rekommendationer men även annat innehåll som kan upplevas motiverande och 
stöttande. Verktyget ska ge användaren möjlighet till att själv skapa, redigera och välja passande 
rekommendationer samt skapa innehåll som kan fungera som emotionell support.  

Motivering: Enligt Rapp och Cenas (2016) riktlinjer 1 och 4 är det viktigt att användaren känner en emotionell 
koppling till verktyget och att användaren känner igen sig i det verktyget presenterar. Enligt Rapp och Cenas 
(2016) riktlinje 5 är det även viktigt att rekommendationer presenteras i en narrativ form som är skräddarsydda 
för användaren. När en rekommendation presenteras i narrativ form är den lättare att ta till sig samt lättare att 
komma ihåg (Rapp and Cena, 2016). Därför bör inte en rekommendation presenteras i kvantitativ form (Rapp 
and Cena, 2016). Att användaren själv kan skapa rekommendationer kan även kopplas till strategi 1) Sömn, 
vila, motion och kosthållning; 3) Skapa en plan för nödvändiga handlingar samt 4) Reflekterande och 
meditativa aktiviteter (Suto et al., 2010). Riktlinjen stöds även på skapat affinity diagram genom kategorierna: 
Kunskap om sjukdom, Stöd genom påminnelse, Stöd genom positiv support samt Övergripande gränssnitt (se 
bilaga B).  

Ett citat som representerar designriktlinjen är: “Foto på barnbarnen kanske. Kan hjälpa mig att glömma allt 
det jobbiga”. 

Exempel: Ali har en tuff period och allt känns väldigt tungt. I sin hjälp-applikation har Ali lagt in saker som 
gör honom glad. Under en depression kan det vara lätt att glömma vad man tycker om när man är frisk. Ali ser 
en bild på barnbarnen och för en liten stund kan han glömma det som känns jobbigt. Istället kan Ali tänka 
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tillbaka på när de fiskade i somras. Han påminns om det som brukar göra honom glad, det som är värt att leva 
för. 

 

Designriktlinje 5: Lättare än en dagbok 

Definition: Verktygets innehåll ska underlätta självrapportering eftersom en negativ sjukdomsepisod kan 
innebära stress och låg energinivå. Vid själv-rapportering ska användaren inte behöva formulera sig i text utan 
rapportering ska framförallt göras genom val av alternativ. Processen ska vara flexibel och inte kräva 
obligatoriska svar. Verktyget ska tillhandahålla automatiskt insamlad information som enkelt ska kunna 
verifieras alternativt tas bort av användaren.  

Motivering: Eftersom användarens energinivå och humör pendlar beroende på sjukdomsepisod måste det vara 
enkelt att registrera humör och händelser. Designprincipen är framförallt kopplad till den genomförda intervjun 
samt den konceptutforskning som genomfördes. I intervjuerna framkom att användare ibland använde dagbok 
eller mobiltelefonens anteckningsfunktion för att skriva ner saker kopplade till deras sjukdomssituation. Under 
en depressionsfas kunde det däremot upplevas som påfrestande eftersom det krävde att användaren orkade 
formulera sig i textform. Ska verktyget bidra till ett mervärde även under en svår period måste det uppfattas 
som enkelt och kravlöst. Riktlinjen stöds därigenom på skapat affinity diagram genom kategori: Övergripande 
gränssnitt (se bilaga B). 

Ett citat som representerar designriktlinjen är: ”Bra! Är mycket enklare än dagbok. Då måste man själv 
formulera sig vilket man kanske inte orkar alla gånger. Här kan man bara klicka”. 

Exempel: Anna har flera gånger försökt att skriva dagbok som ett sätt att hålla koll på sina humörsvängningar. 
Problemet är att hon inte orkar skriva dagbok under en jobbig period. Med sin mobilapplikation kan hon 
däremot enkelt rapportera sitt humör genom att klicka i olika alternativ. Det tar bara några sekunder att 
dokumentera humöret och vad som hänt under dagen. Designriktlinjen visualiseras i den storyboard som figur 
6 återger. 

 

6.5 Storyboard 
De slutgiltiga designriktlinjerna behövde presenteras på ett beskrivande och tydligt sätt. 
Designriktlinjerna pekade på vilket innehåll en mobilapplikation behövde för att vara till 
maximal nytta för användaren och den nyttan behövde sättas i en kontakt. De aspekter som 
ansågs vara extra intressanta var scenarion som beskrev hur mobilapplikationen skulle kunna 
ge skräddarsydda rekommendationer genom att uppmärksamma tidiga varningssignaler. Flera 
deltagare i konceptutforskningen beskrev på liknande sätt hur de tänkte att mobilapplikationen 
skulle ge feedback om saker användaren mår bra eller dåligt av samt att det skulle leda till en 
större medvetenhet om hur deras sjukdom påverkar deras mående. Bland annat sa en deltagare: 

”Bra att påminnas om sånt man inte mår bra av”. 

Den storyboard som fokuserar på vikten av regelbundna rekommendationer handlar om en 
användare som befinner sig i ett tillstånd med tydliga varningssignaler (se bilaga D). I det 
scenariot har en användare som heter Kerstin registrerat en väldigt glad smiley för både måndag 
och tisdag (se figur 14). Hon har med andra ord själv-rapporterat att hon känner sig extra glad. 
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Det hon även har markerat är att hon under båda dagarna bara sovit 2–4 timmar per natt, men 
trots det haft en väldigt hög energinivå.  

 

Figur 14. Detalj från storyboard om Kerstin som joggar och bakar kakor på natten. 

Det scenariot beskriver är hur hon själv glömmer bort hur dåligt hon brukar må efter att ha 
utnyttjat den upplevda energin till fullo. Hon borde inte ge sig ut och jogga utan snarare lägga 
sig och vila. Scenariot som storyboarden gestaltar baseras på designriktlinjerna: Påminn om 
viktiga aktiviteter, Förstå och motiveras samt Det personliga verktyget (se tabell 3). Själva 
berättelsen är inspirerad av något som en deltagare sa under konceptutforskningen:  

”Påminner mig om att jag ska gå och vila för att motverka en negativ period”. 

Deltagaren beskrev då hur hen tänkte sig att mobilapplikationen skulle fungera, att mobilen på 
något sätt skulle påminna personen om att gå och vila. Det deltagaren kopplade sin beskrivning 
till var framförallt att själv-rapporteringen innehöll registrering av händelser och aktiviteter. 
Genom att lägga in vila som en positiv aktivitet skulle det även få hen att fundera över vad som 
påverkade måendet positivt. Det skulle även få mobilapplikationen att förstå att vila var något 
positivt att påminna om. Verktyget skulle på ett sätt lära känna sin användare, för att därefter 
veta vad användaren bör rekommenderas till. Därför beskrevs det sista scenariot med en 
metafor så som en vän. Mobiltelefonen känner sin användare lika bra som en vän och kan 
därför känna av när hon behöver ett råd. I scenariot sitter därför mobilen i soffan med Kerstin. 
Precis som en bra vän skulle ha gjort så säger telefonen åt henne att strunta i kaffet och vila 
istället (se figur 15).  
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Figur 15. Detalj från storyboard som visar en personlig rekommendation. 

Det skapades även en enkel storyboard för hur interaktionen skulle gå till (se figur 6). Där 
beskrevs ett scenario om Anna. Hon vill gärna dokumentera sitt mående men orkar inte 
formulera det varje gång. Att skriva dagbok är alldeles för jobbigt under negativa perioder. I 
mobilapplikationen kan hon däremot klicka i olika alternativ. Det gör att hon orkar själv-
rapportera sitt humör även under en sjukdomsepisod. 

6.6 Heuristisk utvärdering av redan tillgängliga verktyg  
Den heuristiska utvärderingen validerade att designriktlinjerna som utvecklats kan ligga till 
grund för en utvärdering, samt identifierade tydliga brister hos de tre utvalda mobil–
applikationerna. De applikationer som utvärderades var eMoods Bipolar Mood Tracker (2017), 
Moodtrack (2017) samt Daylio (2017). Applikationerna jämfördes med de slutgiltiga 
designriktlinjerna (se tabell 4, 5 och 6). Syftet med utvärderingen var att undersöka deras 
innehåll kopplat till de användarbehov som identifierats i det genomförda examensarbetet. 
Applikationerna saknade innehåll som var avgörande för om verktyget skulle vara till nytta för 
en person som lever med bipolär sjukdom. Mobilapplikationen eMoods Bipolar Mood Tracker 
uppfyllde designriktlinje 5) Lättare än en dagbok men bedömdes i övrigt ett bristande innehåll 
(se tabell 4). Applikationen hade bland annat en mycket dålig översikt av måendet över tid. 
Moodtrack uppfyllde inte ett enda kriterium vad gällde innehållet (se tabell 5). 
Mobilapplikationen krävde bland annat att användaren skulle formulera både mående och 
tillhörande anteckning. I sin gratis-version var all information som användaren registrerade 
offentlig. Daylio uppfyllde precis som eMoods designriktlinje 5) Lättare än en dagbok men 
hade i övrigt ha flera brister gällande innehållet (se tabell 6). Även om Daylio presenterade 
hjälpsamma sammanfattningar och tolkningar av mående kunde inte positiva och negativa 
aspekter särskiljas. Triggers kunde därför presenteras som vanligt förekommande med ett 
positivt mående. Det innebar att en glad period kunde sammanlänkas med negativa händelser 
bara för att de råkat infalla under samma period. Om en användare skulle utförda positiva 



 
50 

aktiviteter som ett sätt att motverka eller lindra en negativ period skulle verktyget sammanlänka 
den positiva aktiviteten med en depressiv period. 

Tabell 4. Informell heuristisk utvärdering av eMoods Bipolar Mood Tracker. 

Mobilapplikation: eMoods 

Designriktlinje Uppfyller eller ej 

Designriktlinje 1: Påminn om viktiga aktiviteter 

Definition: Påminn användaren om viktiga aktiviteter. Användaren ska 
påminnas om regelbunden själv-rapportering. Mobilapplikationen ska ge 
hjälpande feedback och innehåll kopplat till inom sjukdomen viktiga 
aktiviteter, så som exempelvis medicinering. Verktyget ska även ge 
användaren möjlighet att skapa påminnelser om vardagliga rutiner. 

Uppfyller ej. 

Ger ingen hjälpande feedback.  

Designriktlinje 2: Den sociala och privata användaren 

Definition: Ge användaren kontroll över sin insamlade information och 
visa tydligt hur deras information lagras samt på vilket sätt deras integritet 
säkerställs. Skydda användaren genom att till exempel kräva inloggning 
samt erbjud funktioner som kan justera notationer och feedback som 
innehåller känslig information. Som en del av användarens kontroll ska 
användaren ha möjligheten att dela informationen med andra. Det ska 
tydligt framgå hur och med vem informationen delas.  

Uppfyller delvis. 

I applikationen är det möjligt att 
spara ner information som PDF 
som användaren sedan uppmanas 
lämna till sin läkare. Därmed 
finns en möjlighet till att dela 
informationen med andra.  

Det saknas däremot information 
om hur informationen hanteras 
av företaget. Det finns en 
beskrivning om att informationen 
sparas ner men om det bara är på 
den enskilda telefonen framgår 
inte. 

Det finns inga säkerhets-
funktioner som skyddar 
användaren. 

Designriktlinje 3: Förstå och motiveras 

Definition: Information om mående och relaterade händelser ska 
presenteras på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Det ska vara tydligt för 
användaren hur måendet sett ut under längre perioder och vilka händelser 
som perioden kan kopplas till. Användaren ska även uppmuntras till att 
reflektera över om registrerade aktiviteter kan kategoriseras som positiva, 
neutrala eller negativa. Verktyget ska regelbundet påminna om etablerade 
men även individuella strategier som användaren kan må bra av att utföra. 
Det är viktigt att det sker i form av motiverande rekommendationer som 
presenteras på ett positivt sätt, utan målsättningar som kan kopplas till 
krav och prestation. 

 

Uppfyller ej. 

Den information som verktyget 
visar ger en mycket dålig 
översikt över måendet. Varje 
variabel presenteras i ett eget 
diagram. I kalendervyn 
symboliseras varje variabel med 
olika nyanser av blå prickar 
vilket upplevs som mycket 
otydligt. 

Designriktlinje 4: Det personliga verktyget. Uppfyller ej. 
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Definition: Verktyget ska presentera skräddarsydda rekommendationer i 
narrativ form samt visa vilken information som rekommendationen 
grundar sig på. Information och rekommendationer ska även presenteras 
på ett sätt som upplevs personligt. Användaren ska ges möjlighet till att 
justera innehållet efter sina individuella behov. Verktyget ska ge 
användaren möjlighet till att själv skapa, redigera och välja passande 
rekommendationer.  

Verktyget erbjuder inga 
rekommendationer. 

Designriktlinje 5: Lättare än en dagbok 

Definition: Verktygets innehåll ska underlätta självrapportering eftersom 
en negativ sjukdomsepisod kan innebära stress och låg energinivå. Vid 
själv-rapportering ska användaren inte behöva formulera sig i text utan 
rapportering ska framförallt göras genom val av alternativ. Processen ska 
vara flexibel och inte kräva obligatoriska svar. Verktyget ska 
tillhandahålla automatiskt insamlad information som enkelt ska kunna 
verifieras alternativt tas bort av användaren. 

Uppfyller. 

Självrapportering sker genom val 
av alternativ. Användaren 
behöver inte formulera sig och 
inga obligatoriska svar krävs. 

 

Tabell 5. Informell heuristisk utvärdering av Moodtrack. 

Mobilapplikation: Moodtrack 

Designriktlinje Uppfyller eller ej 

Designriktlinje 1: Påminn om viktiga aktiviteter 

Definition: Påminn användaren om viktiga aktiviteter. Användaren ska 
påminnas om regelbunden själv-rapportering. Mobilapplikationen ska ge 
hjälpande feedback och innehåll kopplat till inom sjukdomen viktiga 
aktiviteter, så som exempelvis medicinering. Verktyget ska även ge 
användaren möjlighet att skapa påminnelser om vardagliga rutiner. 

Uppfyller ej. 

Ger ingen hjälpande feedback.  

Designriktlinje 2: Den sociala och privata användaren 

Definition: Ge användaren kontroll över sin insamlade information och 
visa tydligt hur deras information lagras samt på vilket sätt deras integritet 
säkerställs. Skydda användaren genom att till exempel kräva inloggning 
samt erbjud funktioner som kan justera notationer och feedback som 
innehåller känslig information. Som en del av användarens kontroll ska 
användaren ha möjligheten att dela informationen med andra. Det ska 
tydligt framgå hur och med vem informationen delas.  

Uppfyller delvis. 

All information som användaren 
rapporterar in är offentlig i den 
version som är gratis.  

Dela-funktion finns indirekt 
eftersom användare kan 
kommentera varandras humör. 

Det finns inga säkerhets-
funktioner som skyddar 
användaren. 

Designriktlinje 3: Förstå och motiveras 

Definition: Information om mående och relaterade händelser ska 
presenteras på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Det ska vara tydligt för 
användaren hur måendet sett ut under längre perioder och vilka händelser 
som perioden kan kopplas till. Användaren ska även uppmuntras till att 
reflektera över om registrerade aktiviteter kan kategoriseras som positiva, 

Uppfyller ej. 

Ger en dålig överblick när det 
gäller det antecknade innehållet. 
Förvirrande gränssnitt. 
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neutrala eller negativa. Verktyget ska regelbundet påminna om etablerade 
men även individuella strategier som användaren kan må bra av att utföra. 
Det är viktigt att det sker i form av motiverande rekommendationer som 
presenteras på ett positivt sätt, utan målsättningar som kan kopplas till 
krav och prestation. 

 

Designriktlinje 4: Det personliga verktyget. 

Definition: Verktyget ska presentera skräddarsydda rekommendationer i 
narrativ form samt visa vilken information som rekommendationen 
grundar sig på. Information och rekommendationer ska även presenteras 
på ett sätt som upplevs personligt. Användaren ska ges möjlighet till att 
justera innehållet efter sina individuella behov. Verktyget ska ge 
användaren möjlighet till att själv skapa, redigera och välja passande 
rekommendationer.  

 

Uppfyller ej. 

Verktyget erbjuder inga 
rekommendationer. 

Designriktlinje 5: Lättare än en dagbok 

Definition: Verktygets innehåll ska underlätta självrapportering eftersom 
en negativ sjukdomsepisod kan innebära stress och låg energinivå. Vid 
själv-rapportering ska användaren inte behöva formulera sig i text utan 
rapportering ska framförallt göras genom val av alternativ. Processen ska 
vara flexibel och inte kräva obligatoriska svar. Verktyget ska 
tillhandahålla automatiskt insamlad information som enkelt ska kunna 
verifieras alternativt tas bort av användaren. 

Uppfyller ej. 

Självrapportering sker genom 
formulering. 

 

Tabell 6. Informell heuristisk utvärdering av Daylio. 

Mobilapplikation: Daylio 

Designriktlinje Uppfyller eller ej 

Designriktlinje 1: Påminn om viktiga aktiviteter 

Definition: Påminn användaren om viktiga aktiviteter. Användaren ska 
påminnas om regelbunden själv-rapportering. Mobilapplikationen ska ge 
hjälpande feedback och innehåll kopplat till inom sjukdomen viktiga 
aktiviteter, så som exempelvis medicinering. Verktyget ska även ge 
användaren möjlighet att skapa påminnelser om vardagliga rutiner. 

Uppfyller ej. 

Ger ingen notation som påminner 
om självrapportering även när 
påminnelse är valts i settings.   

Designriktlinje 2: Den sociala och privata användaren 

Definition: Ge användaren kontroll över sin insamlade information och 
visa tydligt hur deras information lagras samt på vilket sätt deras integritet 
säkerställs. Skydda användaren genom att till exempel kräva inloggning 
samt erbjud funktioner som kan justera notationer och feedback som 
innehåller känslig information. Som en del av användarens kontroll ska 

Uppfyller delvis. 

Det finns tydlig information om 
hur personlig information 
hanteras. Ingen information 
sparas av företaget gällande 
humör. 

Det erbjuder ingen dela-funktion. 
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användaren ha möjligheten att dela informationen med andra. Det ska 
tydligt framgå hur och med vem informationen delas.  

Designriktlinje 3: Förstå och motiveras 

Definition: Information om mående och relaterade händelser ska 
presenteras på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Det ska vara tydligt för 
användaren hur måendet sett ut under längre perioder och vilka händelser 
som perioden kan kopplas till. Användaren ska även uppmuntras till att 
reflektera över om registrerade aktiviteter kan kategoriseras som positiva, 
neutrala eller negativa. Verktyget ska regelbundet påminna om etablerade 
men även individuella strategier som användaren kan må bra av att utföra. 
Det är viktigt att det sker i form av motiverande rekommendationer som 
presenteras på ett positivt sätt, utan målsättningar som kan kopplas till 
krav och prestation. 

 

Uppfyller delvis. 

Den information som verktyget 
sammanställer finns både som ett 
diagram som visar måendets 
historik. Det finns även tydliga 
sammanfattningar av vilka 
händelser som kan kopplas till 
respektive humör. Däremot 
särskiljer inte verktyget känslor 
och händelser. Det som kan 
klassas som triggers kan därför 
kopplas samman med ett positivt 
humör på ett missvisande vis.  

Designriktlinje 4: Det personliga verktyget. 

Definition: Verktyget ska presentera skräddarsydda rekommendationer i 
narrativ form samt visa vilken information som rekommendationen 
grundar sig på. Information och rekommendationer ska även presenteras 
på ett sätt som upplevs personligt. Användaren ska ges möjlighet till att 
justera innehållet efter sina individuella behov. Verktyget ska ge 
användaren möjlighet till att själv skapa, redigera och välja passande 
rekommendationer.  

 

Uppfyller ej. 

Verktyget erbjuder inga 
rekommendationer. 

Designriktlinje 5: Lättare än en dagbok 

Definition: Verktygets innehåll ska underlätta självrapportering eftersom 
en negativ sjukdomsepisod kan innebära stress och låg energinivå. Vid 
själv-rapportering ska användaren inte behöva formulera sig i text utan 
rapportering ska framförallt göras genom val av alternativ. Processen ska 
vara flexibel och inte kräva obligatoriska svar. Verktyget ska 
tillhandahålla automatiskt insamlad information som enkelt ska kunna 
verifieras alternativt tas bort av användaren. 

Uppfyller. 

Självrapportering sker genom val 
av alternativ. Användaren 
behöver inte formulera sig och 
inga obligatoriska svar krävs. 
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7 Diskussion  
Området Personal Informatics utvecklas ständigt och har genom lättillgängliga produkter 
lockat nya användare. De nya användarna saknar tidigare erfarenheter av PI-verktyg och 
motiveras nödvändigtvis inte av samma saker som den föregående QS-rörelsen (Rapp and 
Cena, 2016). Personerna som idag söker sig till digital teknik för att samla in personlig 
information kan ha som mål att förbättra sin träning eller för att utföra olika former av egenvård 
(Rooksby et al., 2014; Faurholt-jepsen et al., 2016; Rapp and Cena, 2016). Framstegen inom 
PI innebär följaktligen både utmaningar och möjligheter. Utmaningen ligger i att förstå de nya 
användarna, vilka de är och vad de behöver. Medvetenheten kan resultera i nya produkter som 
underlättar människors vardag och medverkar till en förbättrad livskvalitet. Området behöver 
kunskap som kan generera användbara designlösningar som är till nytta för användaren.  

Ett exempel på användare som är i behov av bra PI-verktyg är människor som lever med bipolär 
sjukdom och som genom self-monitoring vill få en ökad kunskap om sin individuella 
sjukdomsbild. Det presenterade arbetet har haft som mål att belysa och uppbringa ny kunskap 
genom att utveckla ett svar på frågeställningen: Vilka designriktlinjer bör vägleda 
formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, om syftet är att stödja människor 
med bipolär sjukdom?  

De riktlinjer för PI-verktyg som Rapp och Cena (2016) har presenterat angående nya 
användares behov tillgodoser inte behoven som en målgrupp med bipolär sjukdom har kopplat 
till self-monitoring av humör. På så vis har arbetet kompletterat med ny kunskap inom ett 
område som är i stort behov av nya riktlinjer. Användbarhetupplevelsen är avgörande för om 
en användare vill använda ett verktyg för self-monitoring och det användarcentrerade 
förhållningssättet har därför varit en förutsättning för att nå goda resultat.  

7.1 Metod 
De olika faserna av analys, design, prototyputveckling samt utvärdering har på olika sätt 
bidragit till en fördjupad kunskap om användargruppens behov. Målsättningen har varit att det 
iterativa arbetet ska leda till ny kunskap om vilka aspekter som är särskilt viktiga för människor 
med bipolär sjukdom. Inledande designriktlinjer har omformats genom konceptutforskningen 
av en pappersprototyp som med tillhörande intervjuer möjliggjort att den preliminära 
designidén stått öppen för målgruppens gensvar. Design Thinking har på så sätt inspirerat 
arbetet eftersom processen präglats av en uppriktig önskan att användarna själva ska ges 
möjlighet att forma arbetets slutgiltiga resultat.  

Den pappersprototyp som utvecklades i arbetets implementeringsfas fungerade bra som ett 
kommunikationsverktyg mellan utvecklare och användare. Genom en pappersprototyp kunde 
designkonceptet presenteras på ett sätt som samtidigt lämnade möjlighet för deltagaren att göra 
en egen tolkning. Prototyputvecklingen var på så sätt grundläggande för att de slutgiltiga 
designriktlinjernas innehåll skulle representera användarnas perspektiv på ett sant och 
trovärdigt sätt. Prototypens enkla design uppmuntrade deltagarna till att istället beskriva 
tänkbara scenarion, vilket värde som möjliga funktioner skulle fylla och vilket innehåll som 
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skulle vara till nytta för dem. Det är däremot tänkbart att konceptutforskningen, genom att 
presentera flera olika designförslag, resulterat i en mer utförlig respons från deltagarna. I stället 
för att endast presentera en pappersprototyp, hade deltagarna då kunnat jämföra de olika 
alternativens för- och nackdelar. Det hade även varit fördelaktigt om tidigare och mer utförliga 
intervjuer genomförts redan i arbetets startskede.  

Syftet med den heuristiska utvärderingen var att påvisa om designriktlinjerna kunde användas 
för utvärdering samt om de tre mobilapplikationerna uppfyllde behoven användare med bipolär 
sjukdom har. Designriktlinjernas utformning kunde på så vis valideras som fungerande 
heuristiker. Resultatet kan även ses som en indikation på att tillgängliga mobilapplikationer för 
self-monitoring av humör inte är anpassade för egenvård av bipolär sjukdom, vilket visar på 
vikten av detta arbete. 

7.1.1 Begränsningar 
Vad gäller begränsningar så har arbetet skett inom vissa ramar som bland annat inneburit att 
rekrytering av deltagare skett externt via ett sjukvårdsföretag. Det har möjliggjort att 
rekrytering kunnat ske på ett etiskt tillförlitligt sätt, men samtidigt inneburit begränsningar vad 
gäller tillgången till deltagare. Eftersom tillgången till deltagare var begränsad under arbetet 
innebar det att endast ett möte planerades med respektive person. Det gällde mötet där en kort 
intervju och konceptutforskning genomfördes. Det hade varit att föredra om en mer 
genomgående intervju skett redan i processens första analysfas. På grund av begränsningar 
angående rekrytering av deltagare så kunde tidiga intervjuer tyvärr inte genomföras. Det finns 
även en risk när deltagare till en studie rekryteras externt eftersom den som genomför studien 
inte har kontroll över vilken information som delgivits.  

De designriktlinjer som presenteras belyser viktiga aspekter som en mobilapplikation för self-
monitoring måste tillhandahålla för att skapa ett mervärde för människor med bipolär sjukdom. 
Styrkan ligger i att människor med bipolär sjukdom inkluderats i utvecklingsarbetet. Däremot 
saknas kunskap från den medicinska professionen vilket kan ses som en nackdel. Det kan 
finnas parametrar som bör inkluderas, där sjukvårdens kunskap skulle kunna bidra till en vidare 
utveckling av designriktlinjerna. Inom examensarbetet bedöms de däremot vara ett svar på 
arbetets frågeställning.  

Designriktlinjerna som utvecklats i detta projekt lyfter fram nödvändiga aspekter gällande 
användare som utför self-monitoring för att balansera bipolär sjukdom. Det innebär att de alla 
visar vad som bör tillhandahållas av en mobilapplikation för self-monitoring, att inget av det 
som lyfts fram bör plockas bort. Möjligtvis kan det dock finnas andra viktiga aspekter som 
arbetet inte identifierat, som exempelvis kan kopplas till ett långsiktigt användande. 
Designriktlinjerna har inte utvärderats med hjälp av en fungerande mobilapplikation utan bara 
genom en enkel pappersprototyp. Vidare studier som undersöker målgruppens behov vid 
användningen av en verklig mobilapplikation kan därför tänkas bidra med vidare kunskap.  
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7.2 Slutsats 
 I det genomförda arbetet har målsättningen varit att besvara frågeställningen: Vilka 
designriktlinjer bör vägleda formgivningen av en mobilapplikation för self-monitoring, om 
syftet är att stödja människor med bipolär sjukdom? Arbetets bidrag är de slutgiltiga 
designriktlinjerna som förutom den genomförda litteraturgenomgången även formats av 
respons från människor med bipolär sjukdom (se tabell 3).  

Designriktlinje 1) Påminn om viktiga aktiviteter belyser vikten av att hjälpa användaren till att 
komma ihåg aktiviteter som är viktiga för att få balans i livet (se tabell 3). Det handlar om att 
komma ihåg medicinering men även om att bli påmind om vardagliga rutiner. Enligt deltagarna 
i konceptutforskningen är det lätt att glömma saker så som att äta, sova och städa. Det som för 
vissa personer kan räknas som vanliga aktiviteter som inte kräver en påminnelse visade sig 
vara väldigt viktigt för projektets målgrupp. En deltagare menade att påminnelser om 
vardagliga rutiner skulle vara till ett väldigt stort stöd: 

”Bra att lägga till påminnelser om saker som är lätt att glömma exempelvis läkarbesök 
och rutiner så som att städa.” 

Designriktlinje 2) Den sociala och privata användaren handlar om att användaren måste ges 
kontrollen över sin insamlade information (se tabell 3). Den belyser både vikten av att kunna 
dela information med andra och hur viktigt det är att skydda innehållet. Användaren ska kunna 
dela informationen med anhöriga samt med medicinsk personal. Riktlinjen betonar även att 
verktyget måste formges på ett sätt som skyddar användarens integritet. Användaren samlar 
information om sin sjukdom vilket kan innebära att mobilapplikationens innehåll kan vara av 
känslig karaktär. Som ett exempel är det viktigt att notiser är diskreta. En deltagare menade 
exempelvis:  

”Det är bättre med; Du har en notis, istället för; Har du tagit din medicin? Då kan det 
ställas frågor på fikarasten. Är väl inget att skämmas för. Är inget hemligt som så men 
vissa dagar har jag inte ork att förklara för folk om sjukdomen.” 

Designriktlinjen 3) Förstå och motiveras lyfter fram något som är väsentligt för att self-
monitoring ska vara till hjälp vid bipolär sjukdom nämligen reflektion och kunskap om den 
individuella sjukdomsbilden (se tabell 3). Riktlinjen påpekar att dokumenterad information bör 
finnas lättillgängligt och tydligt presenterat. Verktyget ska även påminna om strategier som 
användaren mår bra av att utföra. Användaren ska uppmuntras till att reflektera över mående 
och hur händelser påverkat humöret. På så sätt belyser riktlinjen de aspekter som är nödvändiga 
för att en användare ska kunna identifiera triggers och tidiga varningssignaler. Om användaren 
kan koppla samman vilka händelser som hen mår extra bra eller dåligt av ökar chansen för att 
användaren även ska känna sig motiverad till att anpassa sitt beteende och sin situation. Ett 
citat som representerar designriktlinjens betydelse är: 

”Bra att jag kan registrera om jag slarvat med maten. Såna saker som mat hänger ihop 
med varför jag mår dåligt” 
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Designriktlinje 4) Det personliga verktyget handlar även den om sjukdomsinsikt och 
rekommendationer (se tabell 3). Här preciseras hur verktyget ska tilltala användaren gällande 
feedback och innehåll. Riktlinjen menar att feedback om de händelser som en användare mår 
bra eller dåligt av ska presenteras på ett personligt sätt. Verktyget ska lära känna användaren 
för att på så sätt kunna presentera skräddarsydda rekommendationer samt ett emotionellt stöd. 
Det ska upplevas som en vän som vet vad användaren behöver och när. Designriktlinjen belyser 
även vikten av att användaren måste ges möjlighet till att skapa eget innehåll. Förutom att välja 
samt skapa rekommendationer ska användaren kunna lägga in material som kan upplevas som 
särskilt positivt. Två deltagare i konceptutforskningen påpekade att ett foto på barnbarnen 
skulle vara till stöd. Om vad applikationens första sida borde visa sa en deltagare: 

”Foto på barnbarnen kanske. Kan hjälpa mig att glömma allt det jobbiga”  

Citatet handlar om att användare kan vara i behov av en positiv distraktion i form av ett 
fotografi. Detta citat representerar vikten av både designriktlinjen 3) Förstå och motiveras och 
4) Det personliga verktyget (se tabell 3).  

Designriktlinje 5) Lättare än en dagbok innebär att själv-rapportering måste gå smidigt att 
utföra (se tabell 3). Användaren ska i huvudsak rapportera måendet genom val av alternativ 
snarare än genom egna formuleringar. Riktlinjen bygger helt på feedback från deltagarna i 
konceptutforskningen. Användaren av en mobilapplikation kommer att använda verktyget 
under perioder av låg energinivå. Även under en depressionsfas måste användaren rapportera 
in sitt mående. Ett kontinuerligt uppdaterande av innehållet är avgörande för om verktyget ska 
uppfylla sitt syfte. Därför ligger riktlinjens betydelse i att användaren måste själv-rapportera 
kontinuerligt trots sin sjukdom. Annars kan verktyget inte bidra till ett mervärde för 
användaren. Ett citat som representerar designriktlinjen är: 

”Bra! Är mycket enklare än dagbok. Då måste man själv formulera sig vilket man 
kanske inte orkar alla gånger. Här kan man bara klicka.” 

Personerna som valde att delta i den genomförda konceptutforskningen bidrog med ett 
nödvändigt användarperspektiv som belyser viktiga aspekter angående målgruppens behov. 
Designriktlinjerna definierar grundläggande behov och bör om möjligt vägleda utvecklingen 
av mobilapplikationer för self-monitoring som riktar sig till användare med bipolär sjukdom. 
Designriktlinjerna kan även ligga till grund för utvärderingar av verktyg utvecklade för self-
monitoring vid bipolär sjukdom eftersom riktlinjerna tillsammans anger olika aspekter som är 
särskilt betydelsefulla för att målgruppens behov ska tillgodoses.  

Det bör tilläggas att designriktlinjerna inte är krav på innehåll utan att de ska ses som 
rekommendationer på vad verktyget ska tillhandahålla för att vara till nytta för användarna. 
Riktlinjernas fokusområde är verktyg för egenvård vilket innebär att de inte ska missförstås 
som riktlinjer för verktyg inom medicinsk vård. Avslutningsvis är det viktig att påpeka att 
bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom vilket innebär att episoder av sjukdomssymptom aldrig 
kan förebyggas helt. En mobilapplikation för self-monitoring kan hjälpa användaren att förstå 
och lindra sin sjukdom, men aldrig bota den.  
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7.2.1 Framtida utmaningar 
Verktyg som hjälper användaren att samla in och analysera personlig information utvecklas 
ständigt och har som tidigare påpekats lockat nya användare till området. Med den fortsatta 
utvecklingen av PI-verktyg följer nya möjligheter för att stödja människor med särskilda 
behov. Den målgrupp som uppmärksammats i detta arbete har varit människor med bipolär 
sjukdom. Det kan även tänkas att PI-verktyg kan stödja användare med andra former av 
affektiva sjukdomar. Vikten av det emotionella stödet som designriktlinje 4) Det personliga 
verktyget belyser är ett exempel på något som vidare kan undersökas. Det är även tänkbart att 
andra bärbara smarta verktyg för self-monitoring kan komplettera eller ersätta den roll som 
mobiltelefonen har vad gäller self-monitoring vid bipolär sjukdom. Bärbara smarta objekt kan 
redan idag registrera vad som vid bipolär sjukdom kan anses vara viktiga parametrar, så som 
sömn och fysisk aktivitet. Den framtida utmaningen inom PI blir just att uppmärksamma de 
nya användargruppernas behov samt att söka en förståelse för hur verktyg bidrar till ett 
mervärde. Metoder inom UXD kan bidra med ett holistiskt tänkande under utvecklings–
processen, där utveckling av prototyper samt inkludering av användare kan bidra till att 
området utvecklas i en positiv riktning. Den användarcentrerade designprocessen kan ses som 
ett steg i rätt riktning. Det är inte bara nödvändigt för att användarens perspektiv ska prägla 
utformningen av de utvecklade produkterna, det är även ett sätt att visa respekt – respekt och 
förståelse för att de individer som är i särskilt behov av stöd bär på en unik kunskap om den 
egna situationen. 
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Bilaga A – Stöd-dokument vid intervju och 
konceptutforskning. 
FAS 1. ANVÄNDARSTUDIER.  

 

DELTAGARE NR:___ 

 

Jag läser UX-design och genomför just nu mitt exjobb på Högskolan i Skövde. UX-design 
handlar om att utveckla lösningar och produkter som jag vet att människor vill ha och kan 
använda till skillnad från att utveckla något jag tror att människor har användning av. Därför 
är användarstudier en viktig del av mitt arbete och därför är jag också tacksam för att du är 
här idag. Studien jag genomför bygger på frivillighet. Frivillighet innebär att det är frivilligt att 
delta men även att du när som helst får avbryta eller säga pass på frågor som du inte vill svara 
på. Den information som jag samlar in kommer inte att innehålla information som kan 
kopplas till dig som person. Det betyder att namn samt annat som skulle kunna kopplas till 
din identitet kommer inte att antecknas under denna studie.  

Får jag spela in? ___ 

INLEDANDE FRÅGOR 

 

1) Hur gammal är du? 

 

2) Kön: 

 

Kvinna  

 

Man 

 

Annat 

 

3) Har du någon gång använt en smart mobiltelefon? Med en smart mobiltelefon menar 
jag det som även kallas för smartphone och som har pekskärm (touch screen), kan kopplas till 
internet och som du kan ladda ner och installera applikationer på. 

 

Ja     



 II 

Nej 

 

4) Om ja: Hur ofta använder du en smartphone? 

 

 

Varje dag 1-3 gånger i veckan 1-3 gånger i månaden Någon gång per år 

  

INTERVJU 

Nu kommer jag att ställa frågor som fokuserar på användningen av smarta mobiltelefoner.  

 

1. Kan du beskriva i vilka sammanhang du brukar använda din smartphone.  

(Varför? Hur? Hur ofta är den med?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Finns det några speciella tillfällen då du inte kan eller vill använda din telefon? 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nu kommer jag att ställa frågor som kan kopplas till bipolär sjukdom men syftet är inte att 
undersöka medicinska faktorer. 

 

3. Brukar du på något sätt dokumentera ditt mående?  

(Hur, Varför, Hur ofta, Om nej; dagbok, triggers osv?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Använder du några verktyg för att på egen hand hantera bipolär sjukdom?  

(Varför, Vilka, Hur, Om nej; har du gjort det förut?) 

 

 

 

 

 



 IV 

 

 

 

 

 

 

 

5. Har du någon gång använt en mobilapplikation för att hantera din sjukdom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Har du någon gång använt andra mobilapplikationer som inriktat sig på hälsa?  
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7. Vad tänker du skulle vara extra viktigt när det gäller en mobilapplikation skapad för 
att hantera bipolär sjukdom? Vad skulle hjälpa dig? 

 

  

Kommer visa prototyp i papper. Det är en prototyp för en mobilapplikation skapad för att 
stödja människor som lever med bipolär sjukdom. Det är ett test av prototypen och inte av dig 
som användare. Du hjälper mig genom att säga vad du tycker är otydligt och hur du istället 
hade velat haft det. 

 

TEST AV PROTOTYP: 

 

1) (Översikt)  

Hur tolkar du det här? Vad kan man göra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) (knappar för humör och händelser)  
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Peka på vad du tror att du skulle kunna klicka på om det här var en riktig mobiltelefon. Vad 
tror du skulle hända då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) (emoijs)  

Hur tolkar du de olika symbolerna?  

 

Vad tror du man kan klicka på här? Vad tror du händer sedan? 
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4) (Hur känns det? Positivt)  

Vad tror du man kan klicka på här? Varför då? Vad tror du händer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) (Hur känns det? Negativt) 

Vad tror du man kan klicka på här? Vad skulle hända? 
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6) Om du skulle vilja ta bort ett av alternativen för ”Hur känns det?”, hur skulle du göra 
då? Peka och berätta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Om du skulle vilja lägga till ett nytt alternativ för vad som har hänt, hur skulle du göra 
då? Peka och berätta. 
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8) (Hur mår du? Anteckning, knappar, fortsätt)  

Vad tror du att man kan göra här?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) (vad har hänt idag? Registrerat av telefon) 

Vad tror du man kan göra här?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 X 

 

 

10) (positivt)  

Vad kan man göra här?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) (negativt, händelser) 

Vad kan man göra här?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 XI 

 

 

 

 

 

 

 

12) Hur tolkar du kategorierna positivt och negativt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) (har du tagit din medicin?)  

Vad kan man göra här? 

 

 

 

 

FRÅGA EFTER SCENARIO: 

 

A) Fanns det något du tyckte var otydligt eller svårt?  



 XII 

 

B) Något i övrigt? 
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Bilaga B – Affinity diagram 
Kunskap om sjukdom 

Tolkning av gränssnitt: Påstående apropå värdet: Önskningar/Krav: 

Negativa händelser: är saker man 
mår dåligt av och som man ska ha 
extra uppsikt över. 

Positiva händelser: Saker som 
man gjort som man mår bra av. 

Lättare att förstå varför man mår 
bra eller dåligt när man registrerat 
händelser. 

”Bra att jag kan registrera om jag 
slarvat med maten. Såna saker 
som mat hänger ihop med varför 
jag mår dåligt” 

Händelser ska kunna om-
kategoriseras. Ibland kan det vara 
positivt att prata med mamma och 
ibland negativt. 

 

Övrigt är neutralt, händelser som 
man varken mår bra eller dåligt 
eller en påminnelse om 
kommande aktivitet. 

Hjälper att komma ihåg saker som 
användaren mår bra eller dåligt 
av. 

”Ska påminna mig om när jag ska 
gå och vila för att motverka en 
negativ period” 

 

 Förstår sjukdomen. Hur den 
fungerar. 

Viktigt att man kan 
individanpassa känslor och 
händelser. Vissa av de positiva 
känslorna så som ”mycket energi” 
kan även vara ett negativt 
varningstecken.  

”Man tycker olika beroende på 
vem man är. Vissa klarar ju inte 
ens av att gå till affären eller över 
gatan”. 

Positiva känslor är bra känslor.  

Negativa känslor är det som känns 
dåligt. 

 

Blir uppmärksam på sina känslor. 

”På morgonen skulle jag tänka; 
Hur mår jag egentligen?” 

”Bra att kunna lägga till en 
anledning, om det hänt något 
speciellt.” 

 

Stöd genom påminnelse 

Tolkning av gränssnitt: Påstående apropå värdet: Önskningar/Krav: 

I själv-rapportering ska medicin 
som användaren tagit kryssas i. 
Där syns namn på medicin och 
vilket klockslag.  

”Bra att medicin går att markera 
under händelser eftersom det är 
lätt att glömma.” 

Vill ha påminnelse om medicin.  

”Det är bra att påminnas även 
under en bra period. Då kanske 
man mår så bra att man tänker att 
det inte behövs”.  
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”Tror det skulle komma en 
påminnelse om jag inte kryssade i 
att jag tagit medicinen” 

”Det är extra lätt att glömma på 
kvällen”. 

Kanske är händelser i själv-
rapport även en påminnelse för 
vad som ska göras under dagen. 

Vardagliga rutiner är viktiga för 
att må bra. 

Påminnelser om vardagliga 
rutiner. 

”Bra att lägga till påminnelse för 
saker som är lätta att glömma 
exempelvis läkarbesök och rutiner 
så som att städa.” 

  Vill ha påminnelse om att 
registrera humör. 

  Vill ha en diskret notation i 
telefonen. 

”Det är bättre med; Du har en 
notis, istället för; Har du tagit din 
medicin? Då kan det ställas frågor 
på fikarasten. Är väl inget att 
skämmas för. Är inget hemligt 
som så men vissa dagar har jag 
inte ork att förklara för folk om 
sjukdomen.” 

  Vill kunna registrera tillfällig 
medicin så som sömnpiller. 
Medicin som tas vid behov.  

 

Stöd genom positiv support 

Tolkning av gränssnitt: Påstående apropå värdet: Önskningar/Krav: 

 Positiva händelser: Hjälper att 
komma ihåg att göra saker hen 
mår bra av.  

”Påminner mig om att jag ska gå 
och vila för att motverka en 
negativ period”. 

Vill ha en regelbunden påminnelse 
om saker som är bra att göra för 
att må bra. 

Sida kallad Favoriter med 
tillhörande hjärt-ikon. 

”Foto på barnbarnen kanske. Kan 
hjälpa mig att glömma allt det 
jobbiga”. 

Favoriter (hjärtsymbol) ska 
innehålla saker användaren mår 
bra av. Positiva saker att minnas.  

 

Innehåll i sida för Översikt.  Innehållsruta i översikt: Vill se ett 
positivt budskap. En påminnelse 
om det positiva i livet. Något man 
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kan lägga in själv så som foto eller 
text. 

  Om användaren registrerar att hen 
mår extremt dåligt ska en positiv 
uppmaning eller stödjande 
information synas.  

 

Övergripande gränssnitt 

Tolkning av gränssnitt: Påstående apropå värdet: Önskningar/Krav: 

Emoijs som representerar mående 
i humör-skala upplevs otydliga.  

Lätt att tolka Stabil på grund av 
undertext. Symbol för mani är 
förvirrande. 

 Måste förtydligas. Svårt att tolka 
utan hjälptext.  

Man väljer gradering av humör 
genom att klicka på emoij. 

Bra att gradera humöret. Om användaren registrerar att hen 
mår extremt dåligt ska en positiv 
uppmaning eller stödjande 
information synas. 

Anteckningsruta är för att lägga 
till en anteckning eller för att 
lägga till en påminnelse. 

Ibland behövs en beskrivning och 
inte bara i-klickade val. 

 

Diagram: Sinnesstämning under 
tid. Kan jämföra med förra veckan 
eller månaden. 

  

Man registrerar humör dagligen 
genom att välja alternativ. 

Lättare än att använda en dagbok. 

 

”Bra! Är mycket enklare än 
dagbok. Då måste man själv 
formulera sig vilket man kanske 
inte orkar alla gånger. Här kan 
man bara klicka.” 

Måste vara lätt att fylla i annars 
kan det vara jobbigt att fylla i så 
mycket varje gång. 

Översikt. Man kan själv lägga in 
saker. 

 Användaren ska kunna redigera 
och lägga till innehålls-rutor.  

Ska ha innehåll så som hur det var 
igår, en enkel rapport-funktion, att 
göra-lista för dagen, schema för 
att få struktur över dagen, något 
positivt som distraherar från allt 
negativt. 
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Bilaga C – Inledande designriktlinjer 
 

 

Designriktlinje 1: Påminn och inkludera användaren 

Definition: Påminn användaren om att själv-rapportera genom att ge hjälpande feedback och notationer. 
Verktyget ska även kunna påminna användaren om andra inom sjukdomen viktiga aktiviteter, så som 
exempelvis medicinering. För att säkerställa att innehållet som applikationen presenterar är korrekt ska 
användaren inkluderas i aspekter som rör insamlad information. Användaren ska ha möjlighet till att redigera 
själv-rapporterad samt automatiskt insamlad informationen så som platsinformation och fysisk aktivitet.  

Motivering: Kontinuerlig self-monitoring är en etablerad strategi vid egenvård (Suto et al., 2010). Att 
användaren riskerar att glömma detta är ett problem eftersom self-monitoring måste ske regelbundet för att 
informationen ska återge användarens sjukdomsbild på ett korrekt sätt. Verktyget måste registrera korrekt 
information för att kunna bidra till sjukdomsinsikt. Därför måste användaren påminnas och motiveras till själv-
rapportering (Rapp and Cena, 2016). Detta är även kopplat till att korrekt medicinering är viktigt för den som 
vill hålla sin sjukdom stabil. Då self-monitoring sker via en smart mobiltelefon kommer även automatisk 
information att registreras och där krävs att informationen valideras av användaren. 

 

Designriktlinje 2: Den sociala och privata användaren 

Definition: Ge användaren kontroll över sin insamlade information och visa tydligt hur deras information 
lagras samt på vilket sätt deras integritet säkerställs. Skydda användaren genom att till exempel kräva 
inloggning samt erbjud funktioner som kan justera notationer och feedback som innehåller känslig information. 
Som en del av användarens kontroll ska användaren ha möjligheten att dela informationen med andra. Det ska 
tydligt framgå hur och med vem informationen delas. 

Motivering: Det som ligger till grund är Rapp och Cenas (2016) riktlinjer 2) Ge användaren makten över sin 
egen insamlade information och 3) Låt användare hjälpa varandra. Att upprätthålla ett socialt kontaktnät är 
även en viktig strategi för att balansera bipolär sjukdom (Suto et al., 2010). Det kan därför ses som viktigt att 
en användare kan söka stöd hos anhöriga via sitt verktyg. Användaren kan i vissa situationer även ha ett behov 
av att dela sin information med medicinsk personal. På grund av användarens utsatta situation är det nödvändigt 
att hen förstår hur känslig information lagras. Det är även viktigt att delning av information med andra sker på 
ett korrekt och säkert sätt. Att lagra personlig information kopplad till en sjukdomsbild kräver en hög tillit till 
verktygets förmåga att säkerställa användarens integritet.  

 

 

Designriktlinje 3: Förstå och motiveras 

Definition: Information om mående och relaterade händelser ska presenteras på ett tydligt och lättillgängligt 
sätt. Det ska vara tydligt för användaren hur måendet sett ut under längre perioder och vilka händelser som 
perioden kan kopplas till. Användaren ska även uppmuntras till att reflektera över om registrerade aktiviteter 
kan kategoriseras som positiva, neutrala eller negativa. Verktyget ska regelbundet påminna om etablerade men 
även individuella strategier som användaren kan må bra av att utföra. Det är viktigt att det sker i form av 
motiverande rekommendationer som presenteras på ett positivt sätt, utan målsättningar som kan kopplas till 
krav och prestation. 
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Motivering: Designriktlinjen fokuserar på sjukdomsrelaterade aspekter som rör triggers, tidiga 
varningssignaler och strategier. Syftet med self-monitoring vid bipolär sjukdom är att användaren ska 
dokumentera sitt mående för att sedan få en överblick som leder till en djupare förståelse över sin situation 
(Suto et al., 2010; Faurholt-jepsen et al., 2016). Innehållet ska därigenom själv-reflektion och att användaren 
ska få en djupare förståelse för sin individuella sjukdomsbild. Det kan även kopplas till att kunskap om 
sjukdomen är viktig för användaren (Suto et al., 2010).   

Denna designriktlinje grundar sig även i Rapp och Cenas (2016) Ge användaren möjlighet till att återuppleva 
den insamlade informationen samt Upprätthåll användarens motivation genom hela processen genom att 
initiera både den yttre och inre motivationen. De försöker bland annat att belysa vikten av att motivera 
användaren till olika aktiviteter. Där föreslås däremot spelelement som inte passar för ett verktyg som kopplas 
till en kronisk sjukdom. Ett verktyg som innehåller spelelement kopplat till prestation kan upplevas som 
stigmatiserande. Tävlingsinriktad prestation kan även tänkas vara en trigger med tanke på att bipolär sjukdom 
innebär episoder av mani och hypomani. Den skapade riktlinjen Förstå och motiveras lyfter istället fram att 
påminna om positiva aktiviteter är ett sätt att motivera användaren. På så vis är denna designriktlinje även 
kopplad strategierna: 1) Sömn, vila, motion och kosthållning samt 4) Reflekterande och meditativa aktiviteter 
(Suto et al., 2010).  

 

 

Designriktlinje 4: Det personliga verktyget. 

Definition: Verktyget ska presentera skräddarsydda rekommendationer i narrativ form samt visa vilken 
information som rekommendationen grundar sig på. Information och rekommendationer ska även presenteras 
på ett sätt som upplevs personligt. Användaren ska ges möjlighet till att justera innehållet efter sina individuella 
behov. Verktyget ska ge användaren möjlighet till att själv skapa, redigera och välja passande 
rekommendationer.  

Motivering: Enligt Rapp och Cenas (2016) riktlinjer 1 och 4 är det viktigt att användaren känner en emotionell 
koppling till verktyget och att användaren känner igen sig i det verktyget presenterar. Enligt Rapp och Cenas 
(2016) riktlinje 5 är det även viktigt att rekommendationer presenteras i en narrativ form som är skräddarsydda 
för användaren. När rekommendationer presenteras i narrativ form är det lättare att ta till sig samt lättare att 
komma ihåg (Rapp and Cena, 2016). Därför bör inte rekommendationer presenteras i kvantitativ form (Rapp 
and Cena, 2016). Att användaren själv kan skapa rekommendationer kan även kopplas till strategi 1) Sömn, 
vila, motion och kosthållning; 3) Skapa en plan för nödvändiga handlingar samt 4) Reflekterande och 
meditativa aktiviteter (Suto et al., 2010). 
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Bilaga D – Storyboard, Kerstin 
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Bilaga E – Dokument till rekryterare 
HUR	 MÅR	 JAG	 IMORGON?	 HUR	 EN	 MOBILAPPLIKATION	 FORMGES	 FÖR	 ATT	 STÖDJA	 SELF-
MONITORING	VID	BIPOLÄR	SJUKDOM.	

	

ARBETETS	SYFTE	

Denna	 studie	 fokuserar	 på	 dig	 som	potentiell	 användare.	 Det	 innebär	 att	 inga	 frågor	 kommer	 att	
ställas	 angående	 dina	 sjukdomssymptom.	 Det	 här	 är	 för	 att	 understryka	 att	 arbetet	 inte	 är	 av	
medicinsk	karaktär	utan	att	examensarbetets	huvudområde	är	informationsteknologi.	

Arbetets	frågeställning	är:		

• Hur	kan	en	mobilapplikation	formges	för	att	stödja	self-monitoring	vid	bipolär	sjukdom?	

KRITERIER	FÖR	PASSANDE	DELTAGARE	

För	att	säkerställa	att	du	är	rätt	målgrupp	för	det	jag	vill	undersöka	krävs	att	du:	

• Själv	lever	med	bipolär	sjukdom.	Det	innebär	att	du	har	en	fastställd	diagnos.	
• Är	myndig.	Det	innebär	att	du	måste	vara	minst	18	år	för	att	kunna	delta.	
• Någon	gång	använt	en	smartphone.	

ETISKA	ASPEKTER		

Denna	studie	bygger	på	frivillighet.	Med	frivillighet	menas	att	det	är	frivilligt	att	delta	i	studien	men	
även	att	du	som	deltagare	under	pågående	studie	kan	välja	att	avbryta.		

Insamlad	information	kommer	hanteras	på	ett	sätt	som	skyddar	deltagarens	identitet.	Det	innebär	att	
information	som	på	något	sätt	kan	kopplas	till	din	identitet	inte	kommer	att	antecknas	i	det	insamlade	
resultatet.	 Informationen	om	din	 identitet	kommer	 inte	att	hanteras	tillsammans	med	annan	inom	
studien	insamlad	information.	
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