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Sammanfattning 
Mobilapplikationer har potential till att hjälpa människor förändra vanor och beteenden 

av olika slag. I Sverige har vi rätt till avgiftsfri tandvård upp till 22 år och i vissa lands-

ting erbjuds fri tandvård i ytterligare några år utöver det. Traditionellt har interventioner 

bestått av motiverande samtal med patienter för att motivera till bättre munhälsa, vilket 

gör att det kan skilja sig i hur mycket människor motiveras till att ta hand om sin orala 

hälsa. Den här studien syftar till att försöka besvara hur ungdomars uppfattning och 

attityd är om en prototyp till en mobilapplikation som är tänkt att hjälpa ungdomar att 

förbättra sin munhälsa genom själv-monitorering. Själv-monitorering genom mobilap-

plikationer kallas ofta för Personal Informatics. Dessa verktyg låter användaren obser-

vera och registrera ett eller flera beteende och därefter få informationen presenterat till 

sig för att förstå ens beteende bättre. En aspekt som är av stor vikt vid utvecklingen av 

mobilapplikationer är användarupplevelsen med dem. User Experience Design handlar 

om processen att försöka förbättra användarupplevelsen med produkter. Den här stu-

dien har genomförts med metoder som ofta används i en UX-designprocess, såsom 

skapande av prototyper och intervjuer med målgruppen. Resultatet visar inte bara åsik-

ter från deltagare ur målgruppen, utan även vad som enligt dem ger mervärde i mobil-

applikationen samt framtida utmaningar i fortsatta arbetet. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Smartphones används av i princip alla idag. Smartphones kan med dess möjligheter att 

installera mobilapplikationer av olika slag hjälpa individer med olika förändringar och 

förbättringar till det bättre i deras hälsa, vanor och beteenden. Till exempel finns det 

hälsoapplikationer med inriktning för att motiveras till att träna, sluta röka, registrera 

känslotillstånd och gå ner i vikt. 

I Sverige har vi idag rätt till avgiftsfri tandvård till och med 22 års ålder och i vissa 

landsting erbjuds fri tandvård i ytterligare några år utöver det. Det finns dock studier 

som visat att förekomsten av plack och gingivit för unga vuxna i åldrarna 19–20 år är 

hög. Interventioner för att förbättra munhygienen för individer har generellt baserats på 

antagandet om att förbättrad kunskap automatiskt leder till ett fördelaktigt hälsobete-

ende för individen, vilket innebär att motiverande samtal genomförts med dem som har 

olika behov. Eftersom studier om unga vuxnas munhygien är nedslående kan effekten 

från traditionella interventionsmetoder ifrågasättas. En mobilapplikation för att moti-

vera till förbättrad munhälsa för ungdomar kan vara ett mer attraktivt sätt än enbart 

motiverande samtal för att förhindra att eventuella problem med munhälsan uppstår.  

Själv-monitorering kan fungera som en beteendeförändringsteknik där en individ väljer 

att observera och registrera sitt beteende inom ett område för att senare kunna reflektera 

och skapa insikt i den insamlade datan. Själv-monitorering kallas ofta för Personal In-

formatics när det handlar om applikationer eller enheter som hjälper till i insamlingen 

av data och senare kan presentera information för användaren. Personal Informatics-

verktyg har dock visat sig ha problem i hur användarupplevelsen är i dem och hur ett 

fortsatt ökat engagemang kan skapas för användaren. User Experience Design handlar 

om processen att förbättra användarens tillfredsställelse i att använda en produkt genom 

att till exempel öka dess användbarhet. 

Den här kvalitativa studien undersöker om hur uppfattningen och attityden är hos ung-

domar till att använda en mobilapplikation med syfte att förbättra sin munhälsa genom 

själv-monitorering. Studien har gjorts med semistrukturerade intervjuer som går in på 

hur bland annat ungdomar motiveras till att använda mobilapplikationer samt att två 

lågt detaljerade prototyper för mobilapplikationen testats av deltagarna. Genom att in-

volvera individer ur målgruppen kan insikter skapas i hur interventionerna på ett bättre 

sätt är skapta att passa dem. Resultatet från intervjuerna och testningen visar att det 

finns en nytta med den här typen av mobilapplikation. Dock väcks även andra frågor 

och framtida utmaningar i fortsatta arbetet med mobilapplikationen. 
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1 Inledning 
Det här arbetet har som syfte att besvara frågeställningen; hur är ungdomars uppfatt-

ning och attityd om en mobilapplikation, där syftet med applikationen är att hjälpa 

ungdomar att förbättra sin munhälsa genom själv-monitorering? 

I Sverige har vi rätt till avgiftsfri tandvård upp till 22 års ålder och i vissa landsting 

erbjuds fri tandvård i ytterligare några år utöver det. Oral hälsa är en integrerad del av 

allmän hälsa och välbefinnande, dock skiljer det sig i hur mycket människor motiveras 

till att ta hand om sin orala hälsa (Ericsson m.fl., 2016). Studier har visat att förekoms-

ten av plack och gingivit för unga vuxna i åldrarna 19-20 år är hög (Ericsson, Östberg, 

Wennström, & Abrahamsson, 2012). Gingivit är en bakterieinducerad inflammation i 

tandköttet som, om den lämnas obehandlad, kan utvecklas till parodontit. Parodontit 

innebär en fortsatt inflammationsprocess och nedbrytning av tandens stödjevävnader, 

vilket i sin tur riskerar att leda till tandlossning. 

Interventioner till att förbättra munhygienen har oftast baserat sig på antagandet om att 

förbättrad kunskap automatiskt leder till ett fördelaktigt hälsobeteende för individen 

(Ericsson m.fl., 2012). Interventioner har vanligtvis bestått av motiverande samtal med 

patienter. Dock menar författarna att ökad kunskap inte nödvändigtvis behöver leda till 

en förbättrad munhälsa. Effekten från traditionella interventionsprogram kan därför 

ifrågasättas, eftersom resultaten av studierna om unga vuxnas munhygien är nedslående 

(Ericsson m.fl., 2012). Alternativa interventionstekniker kan därav vara intressanta att 

undersöka, såsom en mobilapplikation för att motivera till förbättrad munhälsa för ung-

domar. 

Ur ett folkhälsoperspektiv har applikationer möjlighet att leverera interventioner till en 

större mängd individer jämfört med klinisk vård och därigenom förändra människors 

hälsobeteende till en lägre kostnad (Hebden, Cook, van der Ploeg, & Allman-Farinelli, 

2012). Information och ökad medvetenhet kan nås ut till användare genom applikat-

ioner och därmed främja förändring. På senare år har en växande mängd hälsoapplikat-

ioner utvecklats för både datorer, bärbara enheter och smartphones. I huvudsak är dessa 

skapta för att hjälpa människor att uppnå förändringar i deras hälsovanor och underlätta 

i förändringen av beteende inom olika områden av individens liv. 

Mobila enheter av olika slag såsom mobiltelefoner, surfplattor och diverse så kallade 

wearables har blivit enheter människor bär med sig i deras vardag. Wearables är enheter 

som till exempel mäter antal steg och hjärtrytm på den som bär enheten. Framförallt 

används mobiltelefonen i stor utsträckning och har för många blivit en integrerad och 

viktig del av människors liv. Mobiltelefoner har uppskattats användas av 98% av män-

niskor i åldrarna 12 år och uppåt, varav 85% av dessa mobiltelefoner är smartphones 

(Davidsson & Thoresson, 2017). Bland individer i åldrarna 16–25 år används smartpho-

nes av i princip alla (Davidsson & Thoresson, 2017). Smartphonen är högt värderad av 

ägaren (Dennison, Morrison, Conway, & Yardley, 2013) och i genomsnitt kollar an-

vändaren sin smartphone 150 gånger om dagen, vilket visar att det finns potential för 

applikationer till smartphones att generera, belöna och behålla vanor som involverar 
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dess användning (Bakker, Kazantzis, Rickwood, & Rickard, 2016). Smartphones kan 

även sättas in i kontexter där användaren befinner sig och därmed kan de hjälpa använ-

daren ta beslut om sitt hälsobeteende utan att riskera behöva stöta på hinder för att 

uppnå förändring (Dennison m.fl., 2013). 

Med de möjligheter mobilapplikationer erbjuder har både enskilda förtagande och or-

ganisationer börjat utveckla mobilapplikationer de hoppas på olika sätt ska ha infly-

tande på människors beteende. Forskare och kommersiella företag har bland annat ut-

vecklat applikationer med syfte att följa en individs egen diet och träning, men även för 

mer specifika aspekter av hälsan, såsom att mäta, registrera och följa upp ens blodtryck 

(Klasnja, Consolvo, & Pratt, 2011). Verktygen för att skapa övertygande (eng. persua-

sive) produkter blir dessutom allt enklare att använda, vilket gör att det dyker upp fler 

och fler produkter avsedda för att övertyga användare på olika sätt. Många av de appli-

kationer som utvecklas misslyckas dock med att uppnå förändringar, då utvecklarna 

inte alltid förstår vilka faktorer som faktiskt leder till en förändring i människors bete-

ende (Fogg, 2009). 

Det finns många mobilapplikationer med syfte att hjälpa förändra beteende hos en in-

divid inom olika hälsoområden och det är möjligt att designa produkter som hjälper 

människor till önskad handling (Wendel, 2013). Det kanske mest självklara exemplet 

på den här typen av applikationer är de som användaren får stöd att minska sin vikt med 

hjälp av (Matthews m.fl., 2017). Det finns även mobilapplikationer som fokuserar på 

till exempel självhantering av en individs ovanor av olika slag (Hermsen, Frost, Renes, 

& Kerkhof, 2016), förbättrad mental hälsa (Ahtinen m.fl., 2009) och registrering av och 

självreflektion över sin sömn (Choe, Lee, Kay, Pratt, & Kientz, 2015). 

Att skapa applikationer som får användare att lyckas med meningsfulla och varaktiga 

förbättringar i hälsobeteende har gäckat forskare och utvecklare och många utmaningar 

kvarstår (Mummah, Robinson, King, Gardner, & Sutton, 2016). Vikten av att förstå 

målgruppen för en hälsobeteendeintervention har betonats av experter i både folkhälsa 

och hälsovetenskap (Mummah m.fl., 2016). Genom att involvera målgruppen som in-

formanter till digitala interventioner kan återkoppling ges på hur strategier kan utveck-

las och göras mer effektiva (Nour, Rouf, & Allman-Farinelli, 2018).  

Smartphonen kan fungera som ett kostnadseffektivt och skalbart hjälpmedel för att få 

människor att förändra sitt beteende inom olika hälsoområden. En aspekt som är av stor 

vikt vid utvecklingen av applikationer till smartphones är användarupplevelsen med 

dem. User Experience Design handlar om processen att försöka förbättra användarupp-

levelsen med produkter genom att bland annat öka användbarheten, förbättra hur syste-

met eller applikationen ser ut och hur den upplevs (Preece, Rogers, & Sharp, 2015).  
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2 Bakgrund 
Den här delen presenterar bakgrunden till rapporten. Bakgrundsbeskrivningen fokuse-

rar på teorier om hur processen för en beteendeförändring kan tänkas gå till, hur själv-

monitorering hjälper till att bidra till förändringar under beteendeförändringsprocessens 

gång och vad Personal Informatics har för samband till själv-monitorering. Därefter 

förklaras begreppet User Experience Design, användarupplevelse (eng. User Experi-

ence), hur prototyper passar in i en designprocess samt hur en användarcentrerad de-

signprocess spelar roll i framtagandet av applikationer som syftar till att förändra och 

förbättra beteendet hos människor. 

2.1 Beteendeförändring 

En individs beteende styrs vanligtvis av vanor. En vana kan definieras som en jämn 

upprepning av ett beteende i närvaro av en kontextuell signal som startar det beteendet 

(Stawarz, Cox, & Blandford, 2015). Något av det största hotet mot individers personliga 

välbefinnande är direkta konsekvenser av beteenden som sker på grund av vanor 

(Hermsen m.fl., 2016). Trots människors tro, vilja och avsikt att anta ett önskvärt bete-

ende är det inte säkert att de kommer lyckas, då människors vilja till förändring över-

röstas av redan existerande vanor vilket leder till ett gap mellan intentionen med för-

ändringen och beteendet i sig (Austin & Kwapisz, 2017). Om människor ska klara av 

att förändra vanor som ger effekt på längre sikt behöver motivationen komma från per-

sonen själv och inte endast yttre påverkningar (Ahtinen m.fl., 2009). 

Kvaliteten på en individs hälsa är delvis beroende av vanor i individens livsstil, vilket 

gör det möjligt för människor att utöva viss kontroll över sin hälsa (Bandura, 2004). 

Förändringar i människors vanor kräver dock ofta att individen prioriteringar om sina 

dagliga samt sociala rutiner (Klasnja m.fl., 2011). Klasnja m.fl. (2011) nämner ett ex-

empel; om målet med en förändring av en individs hälsobeteende är att öka sin dagliga 

fysiska aktivitet genom att börja cykla till jobbet, behöver individen eventuellt hitta en 

ny lösning för att exempelvis ta barnen till förskola, hitta någonstans att duscha på job-

bet och så vidare, det uppstår därmed hinder för att försöka uppnå det önskade beteen-

det.  

En förändring av ett hälsobeteende regleras inte enbart av individen själv. Hinder för 

att förbättra hälsa kan även finnas i hur hälsovårdstjänster är strukturerade både socialt 

och ekonomiskt (Bandura, 2004). Exempel på detta är hur olika samhällsgrupper prio-

riteras i sjukvården, till exempel beroende på en individs ekonomiska situation. En av 

de främsta anledningarna till varför beteendeförändring, på lång sikt, är svårt att uppnå 

är alltså på grund av det stora antalet faktorer som spelar roll för att uppnå förändringen 

(Klasnja m.fl., 2011). Klasnja m.fl. (2011) menar även att många av de beteenden som 

rör hälsa, till exempel rökning, fysisk aktivitet, diet och stress är djupt integrerade in 

människors liv vilket också försvårar förändringen. Något som också spelar stor roll är 

huruvida målet med beteendeförändringen har internaliserats och integrerats för perso-

nen, med andra ord om förändringen är något personen verkligen vill genomföra och 

inte bara något som personen anser hen borde göra (Klasnja m.fl., 2011). 



 

4 

 

Enligt social kognitiv teori finns flera avgörande faktorer inkluderade som påverkar för 

att uppnå förbättrat hälsobeteende (Bandura, 2004). Bland annat behövs ökad kunskap 

om hälsoriskerna och fördelarna med ett visst hälsobeteende. Vidare menar författaren 

att förståelse med fördelar för olika hälsovanor såsom minskade kostnader, uppsatta 

mål och strategier till att uppnå målen som människor motiveras till behöver förmedlas 

till individen (Bandura, 2004). Dessutom behöver olika sociala eller strukturella hinder 

för att uppnå de förändringar individer söker inte vara allt för stora samt en upplevd 

självförmåga (eng. self-efficacy) i att man kan utöva kontroll över sina egna hälsovanor 

(Bandura, 2004). 

Kunskap och förståelse om hälsoriskerna och fördelarna skapar förutsättningarna till 

förändring. Om människor saknar kunskap om hur deras livsstilvanor påverkar deras 

hälsa har de ingen större anledning till att förändra de skadliga vanor de utför (Bandura, 

2004). Självförmåga syftar till en persons tro om att de är kapabla till att anta nya bete-

endemönster som är nödvändiga för att uppnå ett visst resultat eller mål (Ericsson m.fl., 

2016; Kersten-van Dijk, Westerink, Beute, & IJsselsteijn, 2017). Självförmåga påver-

kar en individs mål och ambitioner; ju starkare upplevd självförmåga, desto högre är de 

mål som individer sätter för sig själva och därmed hur starkt engagemanget är för att 

uppnå målet (Bandura, 2004). 

 

2.1.1 Själv-monitorering 

Att registrera och observera ens egna beteenden, i form av till exempel handlingar, tan-

kar och känslor är en välkänd interventionsteknik inom kognitiv- och beteendepsyko-

logi för att främja en förändring av ett beteende (Rapp & Cena, 2016). Processen att 

spåra sig själv kallas ofta själv-monitorering (eng. self-monitoring) och kan fokusera på 

olika användningsområden, vilket i sin tur kan leda till flera olika fördelar såsom ökat 

utförande av det önskade beteendet (Klasnja & Pratt, 2012). Själv-monitorering var till 

en början insamling av data i beteendet som endast patienten kunde observera och re-

gistrera, till exempel en individens frekvensen av rökning, för att därefter kliniskt be-

döma åtgärder (Rapp & Cena, 2016). 

Själv-monitorering har på grund av dess påverkande effekt blivit en framstående inter-

ventionsteknik då processen att registrera sitt beteende har visat sig kunna leda till för-

ändring inom det som registreras (Rapp & Cena, 2014). För att utföra själv-monitore-

ring behöver en person välja ett önskat beteende och en registreringsteknik för att spåra 

framstegen mot det önskade beteendet (Choe m.fl., 2015). Registreringen av det som 

övervakas har traditionellt sett gjorts analogt med papper och penna, men kan även 

göras med mer avancerad teknik som i till exempel mobilapplikationer (Choe m.fl., 

2015). 

Det finns flera möjliga förklaringar till varför själv-monitorering och interventioner ge-

nom feedback fungerar (Kersten-van Dijk m.fl., 2017). Själv-monitoreringens påver-

kande effekt kan förklaras som en modell i tre stadier; i första stadiet observeras och 

registreras beteendet, i andra stadiet jämförs frekvensen av beteendet med ett önskat 
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mål och i tredje stadiet belönas eller straffas den som valt att genomföra själv-monito-

rering för att ha matchat eller misslyckats med sitt mål (Rapp & Cena, 2014). Den över-

vakande processen vid själv-monitorering görs mer framträdande för personen, vilket 

gör att interventionen fungerar bättre medan den pågår och därefter avtar när intervent-

ionen är klar (Klasnja m.fl., 2011).  

En långsiktig förändring kan upprätthållas även efter själv-monitoreringen. Då beror 

det snarare på att individen infört nya strukturer i sitt liv för att upprätthålla det önskade 

beteendet snarare än att själv-monitoreringen behöver fortsätta (Klasnja m.fl., 2011). 

Fördelarna med själv-monitorering förutom ökad frekvens av önskat beteende och där-

med minskad frekvens av det oönskade beteendet, är även förståelse och medvetenhet 

om sitt hälsomönster samt ökat engagemang i att uppnå eller bibehålla det önskade be-

teendet (Klasnja & Pratt, 2012). 

 

2.1.2 Beteendeförändring med hjälp av applikationer 

Själv-monitorering har blivit alltmer populärt i och med att smarta enheter och appli-

kationer av olika slag hjälper till att automatiskt registrera och generera en stor mängd 

data av en individs beteende (Shin & Biocca, 2017). Under de senaste åren har teknisk 

utveckling lett till en ökning av olika möjligheter för att hjälpa bidra till beteendeför-

ändring. Flera stora IT-företag såsom Google och Apple har utvecklat träning- och häl-

soplattformar som samlar in, lagrar och visar data om en persons träning- och hälsoak-

tiviteter (Choe m.fl., 2015).  

En mängd av webbaserade plattformar, bärbara enheter och applikationer har möjlighet 

att ge människor återkoppling (eng. feedback) om deras beteende. Applikationerna 

övervakar sådant som tidigare varit svårt att dokumentera, såsom fysisk aktivitet, för-

bättrad kondition och registrering av sömn (Hermsen m.fl., 2016). Övertygande design 

(eng. persuasive design) kallas det när interaktiva system medvetet är designade för att 

förändra människors attityder och beteenden genom till exempel personliga påminnelse 

eller belöningar i applikationen (Preece m.fl., 2015). Forskning inom själv-reglering av 

hälsobeteende har visat att målsättningar är en viktig komponent för vaneformning 

(Nour m.fl., 2018). 

Att förändra ett beteende hos både sig själv och en annan människa är dock svårt. Även 

om tekniska utvecklingar kan hjälpa människor, är interaktiva digitala hjälpmedel, 

verktyg och applikationer inte lösningar i sig. Om individen inte är motiverad till att 

dra nytta av det som erbjuds kommer en förändring inte att uppnås (Bandura, 2004). 

Bandura (2004) menar även att applikationerna måste struktureras på ett sätt som hjäl-

per användarna i deras självhanteringsförmåga, de som annars har mest nytta av lös-

ningen är de som kommer att använda applikationen allra minst. Människor behöver 

lära sig övervaka sitt hälsoproblem och använda mål som är relevanta för att motivera 

sig och styra sitt beteende (Bandura, 2004). 
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Mobilapplikationer med dess låga kostnader och självreglering är lovande för att 

minska gapet mellan intentionen och beteendet (Austin & Kwapisz, 2017). Applikat-

ionerna kan även nå ut till fler socio-demografiska grupper och påverka sådant som 

historiskt har hindrat hälsoförändringar, framförallt bland yngre målgrupper (Chan, 

Kow, & Cheng, 2017). Chan m.fl. (2017) menar att exempel på hinder till hälsoföränd-

ringar kan vara tidsbegränsningar, bekvämlighet, sociala faktorer och tillgång till vård.  

En viktig del för beteendeförändring med hjälp av en mobilapplikation är att applikat-

ionen ska passa in i den personliga rutinen och miljön människor befinner sig i (Huang 

m.fl., 2015). Enkelhet i designen kan vara ett sätt att hjälp till att vägleda till en föränd-

ring i beteende (Fogg, 2009). Det finns olika faktorer som påverkar en designs enkelhet 

vilket kan leda till möjligheten för förändring. Fogg (2009) nämner sex element som 

kan begränsa en individ till att uppnå en förändring i sitt beteende, dessa är: 

• Tid: Om en förändring av beteende kräver tid och personen inte har den tiden 

är beteendet inte lika enkelt att förändra. 

• Pengar: Personer med begränsade resurser har svårt att förändra ett beteende 

om det kostar för mycket pengar att uppnå förändring. 

• Fysisk ansträngning: Beteende som kräver allt för mycket fysisk ansträng-

ning riskerar vara svåra att utföra. 

• Hjärncykel: Om ett önskat beteende kräver att tänka för mycket på nya sätt 

minskar enkelheten i förändringen. 

• Social avvikelse: Om målet med beteendeförändringen kräver att jag avvi-

ker från normerna minskar enkelheten att utföra  

• Icke-rutin: Människor tenderar till att förändra beteende enklare om de sker 

på rutin. 

Fogg (2009) påpekar att i designen av övertygande (eng. persuasive) lösningar är det 

som är enkelt för en individ inte alltid är lika enkelt för en annan. Interaktiv feedback 

genom teknik ger ett lämpligt sätt att informera, aktivera, motivera och hjälpa styra 

människor i deras ansträngningar till förändringar (Bandura, 2004). Genom intervent-

ioner som skickas till smartphones kan bland annat påminnelser och motiverande med-

delande hjälpa individer att upprätthålla medvetenhet och engagemang för sitt hälso-

problem (Klasnja & Pratt, 2012). 

Data som samlats i dessa applikationer kan användare även vid senare tillfälle få pre-

senterade för sig och reflektera över, för att bland annat se trender i deras beteende över 

tid (Klasnja & Pratt, 2012). Den emotionella anknytningen till smartphones gör att 

dessa med fördel kan användas som ett medel till förbättrad hälsa, då människor som 

är uppväxta med teknik accepterar mobiltjänster i högre grad än traditionella medel 

(Underwood, Birdsall, & Kay, 2015). En låg nivå av engagemang med sin egenspårade 

data riskerar dock ofta hindra användare att skapa hälsorelaterade fördelar (Shin & Bi-

occa, 2017). När människor registrerar sitt beteende i en dagbok eller som checkmar-

kering i kalendern blir de mer medvetna om fördelarna vilket gör att de kan vidta ytter-

ligare åtgärder för att uppnå förändring (Schwarzer, Antoniuk, & Gholami, 2015). 
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Övertygande designstrategier kan begränsa människors vision, eftersom de bygger på 

antagandet om att mänskligt beteende kan mätas och modelleras (Huang m.fl., 2015). 

Något som kan komplettera övertygande strategier är teknik som även låter användare 

reflektera över deras beteende och ger möjlighet att sätta personliga mål (Huang m.fl., 

2015). Även om själv-monitorering är till för att öka motivationen och självmedveten-

het, är applikationerna till detta ofta svåra att förse med stöd för fortsatt engagemang i 

den data användare väljer att mata in (Shin & Biocca, 2017). Att per automatik svara 

på en påminnelse kan ses som en vana som accepterats, men påminnelsen i sig står inte 

i relation till det önskade beteendet och hjälper därför inte att göra beteendet mer auto-

matiskt (Stawarz m.fl., 2015). För att lyckas bilda en vana måste människor börja iden-

tifiera handlingen i form av dess belönande natur (Stawarz m.fl., 2015).  

 

2.1.3 Motivation till förändring 

En utmaning ligger i hur applikationer kan kommunicera till användarna för att enga-

gera och motivera dem till beteendeförändring (Dennison m.fl., 2013). Enligt Foggs 

(2009) beteendemodell behöver individen ha uppnått tillräckligt hög motivation, till-

räcklig förmåga att utföra handlingen samt en effektiv utlösare för att utföra en viss 

handling för att en förändring i en persons beteende ska uppnås. Motivation till föränd-

ring kan förstärkas genom att människor får hjälp att se hur förändringen bidrar till 

deras egna intresse (Bandura, 2004). En uppsättning av personliga mål ger ytterligare 

självincitament och hjälper i vägledningen av beteendeförändringen (Bandura, 2004) 

Motivationer till förändring kan ha sitt ursprung från olika håll. Enligt självbestämman-

deteorin (Eng. Self-Determination Theory) går det att skilja på autonom och kontrolle-

rad motivation (Deci & Ryan, 2008). Enligt Deci och Ryan (2008) är autonom motivat-

ion bestående av både inre och yttre motivationer där individiden har identifierat akti-

vitetens värde och integrerat den i deras egna självuppfattning. Kontrollerad motivation 

å andra sidan, reglerar beteendet i form av både yttre faktorer, såsom belöningar eller 

straff, och inre faktorer som till exempel kan handla om att undvika skam, få bekräftelse 

eller öka självkänslan (Deci & Ryan, 2008). 

Gamification är ett sätt att öka engagemang genom att användaren till exempel får be-

löningar vid uppnådda mål (Anderson, Burford, & Emmerton, 2016). Gamification kan 

definieras som användningen av element från speldesign i icke-spel sammanhang (De-

terding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). Gamification utnyttjar en önskan med tävlan 

genom att integrera spelelement såsom märken, topplistor, belöningar och avatarer för 

att engagera och motivera användare (Edwards m.fl., 2016). Belöningar kan vara yttre 

i form av till exempel ekonomiska incitament eller inre i form av till exempel njutning 

och nöje. Det finns dock en fara i att om de yttre belöningarna är förväntade riskerar de 

hindra skapande av vanor genom att minska den inre motivationen (Deci & Ryan, 

2008). 
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2.2 Personal Informatics 

När själv-monitorering görs med hjälp av digitala verktyg kallas det ofta Personal In-

formatics (PI). PI centrerar kring teknologi som låter användare samla information om 

sig själv såsom sitt beteende, vanor och tankar och därefter granska sin personligt rele-

vanta information för självreflektion och öka sin självkännedom (Kersten-van Dijk 

m.fl., 2017; Li, Dey, & Forlizzi, 2010). Data som registreras kan till exempel handla 

om interna tillstånd som humör eller indikationer på en individs prestanda eller antalet 

kilometer en person sprungit (Rapp & Cena, 2014). Medan många tekniska lösningar 

låter människor få information om sin omvärld, informerar verktyg inom Personal In-

formatics snarare om individen i sig (Li m.fl., 2010). Personal Informatics kan hjälpa 

till i detta område genom att göra prestationer, stora som små, synliga för användarna 

och därmed påminna dem om att de ’gör det rätta’ (Kersten-van Dijk m.fl., 2017). 

Närliggande begrepp till Personal Informatics är bland annat Quantifed Self, Lifelog-

ging och Self-Tracking. Begreppen förknippas vanligtvis med aktiviteten i att spåra sitt 

beteende, men att individen gör det utan att avsikten nödvändigtvis behöver vara att 

förändra ett beteende. Till exempel avser Quantified Self ett engagemang i att registrera 

och följa upp ens egna framsteg i någon form av biologisk, fysisk eller beteendemässig 

förändring och därefter få presenterat informationen för sig (Shin & Biocca, 2017). Re-

gistreringen av förändringar kan antingen göras individuellt eller i grupp i syfte att för-

bättra självmedvetenhet och självkännedom om hur deras prestationer förbättras med 

hjälp av digitala hälsotjänster (Shin & Biocca, 2017).  

Insamlingen av data till Personal Informatics kan registreras automatiskt med hjälp av 

applikationer eller enheter som hjälper till med insamlingen, till exempel genom akti-

vitetsarmband. All data är dock inte möjlig att registrera automatiskt, såsom humör och 

emotionellt läge (Rapp & Cena, 2014). I de fallen kan en mobilapplikation vara ett mer 

attraktivt sätt att registrera data på då mobiltelefonen ofta är med människor. PI har 

blivit ett etablerat forskningsområde och har tillämpats inom olika områden såsom inom 

hälsa och miljö (Huang m.fl., 2015). Användare som spårar något har olika avsikter 

med spårningen. Det kan röra sig om att uppnå ett mål, dokumentera aktiviteter, dia-

gnostisera och länka samman olika parametrar, samla belöningar som incitament eller 

för ett egenintresse för data och teknologi (Rooksby, Rost, Morrison, & Chalmers, 

2014).  

Hur Personal Informatics-verktyg kan hjälpa användare med en förändring förklarar Li 

m.fl. (2010) i en modell bestående av fem faser; första fasen, förberedelse, handlar om 

att individen motiverar sig till att samla information om något och hur informationen 

ska samlas. I andra fasen, insamlingen, observerar individen sitt beteende och registre-

rar det (Li m.fl., 2010). Tredje fasen, integration, är där data ska samlas och förberedas 

för användaren att reflektera över. Reflektion, den fjärde fasen är när användaren reflek-

terar över sin insamlade personliga information (Li m.fl., 2010). Författarna menar att 

i det sista fasen, handling, bestämmer användare vad de ska göra med sin nya förståelse 

om dem själva (Li m.fl., 2010). 
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2.2.1 Design av verktyg till Personal Informatics 

Det finns potential till att göra positiva förändringar i livet genom att se personlig data, 

men synligheten av data ger inte nya insikter i sig (Huang m.fl., 2015). Insamlad data 

kan presenteras för användaren och användas för självreflektion och låter användare bli 

mer medvetna om sitt egna hälsobeteende (Shin & Biocca, 2017). Data behöver vara 

lättillgänglig, förståbar och tolkad innan det leder till insikt och kunskap som i sin tur 

kan leda till önskad handling (Huang m.fl., 2015). Trots fördelarna med Personal Infor-

matics är användarupplevelsen (eng. User Experience) ofta låg i den här typen av sy-

stem. När användare registrerar data regelbundet är enkelhet en viktig faktor för en god 

användbarhet (Oh & Lee, 2015). En låg nivå av användbarhet och mindre tilltalande 

gränssnitt påverkar användarens acceptans till verktyget (Shin & Biocca, 2017). 

PI-verktyg bör förse användare med en meningsfull visualisering av data som engagerar 

användare i deras själv-monitorering (Rapp & Cena, 2014). Med en ökad förståelse om 

en själv kan människor anpassa sitt beteende för att matcha deras mål (Rapp & Cena, 

2014). Li, Day och Forlizzi (2010) rekommenderar att Personal Informatics-verktyg; 

(1) utformas på ett holistiskt sätt över de fem faserna i förändring, (2) tillåta iteration 

mellan de olika faserna, (3) tillämpa en balans mellan automatisering och användarkon-

troll mellan de olika faserna för att underlätta i användarupplevelsen med verktyget, 

samt (4) utforska stöd för flera aspekter i människors liv för att utöka värdet av verkty-

get. 

 

2.2.2 Designriktlinjer för Personal Informatics 

Designriktlinjer är principer som går att utgå efter och bidrar till designernas tänkande 

när de utformar för en användarupplevelse (Preece m.fl., 2015). Designriktlinjer är ge-

nerellt riktlinjer som berör beteende, form och innehåll i det som utvecklas (Cooper, 

2014). De skrivs ofta ut på ett normativt sätt och föreslår till designers om vad som ska 

tillhandahållas eller undvikas i gränssnittet (Preece m.fl., 2015). Designriktlinjer är inte 

regler som måste följas, utan de är snarare tänkta att vägleda designprocessen i form av 

rekommendationer för framtagningen av applikationer eller prototyper. Personal Infor-

matics-verktyg som fokuserar på beteendeförändring strävar ofta att förändra genom 

begrepp och alternativ som inte väljs av användaren (Rapp & Tirassa, 2017). Genom 

att sätta individens välmående i fokus kan PI-verktyg designas för självutforskning, 

självupptäckt och förändring av det egna beteendet (Rapp & Tirassa, 2017). 

Det finns identifierade problem med upplevelsen användare har med Personal Informa-

tics-verktyg. Rapp och Cena (2016) har identifierat problem som användare stöter på 

med spårningen, hanteringen, visualiseringen och användningen av data. Rapp och 

Cena (2016) har sammanställt dessa till 7 designriktlinjer som går att utgå från i skap-

ande av PI-verktyg. Dessa presenteras i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 De 7 designriktlinjer Rapp och Cena (2016) tog fram: 

1. Påminn om och motivera användaren till själv-monitorering. 

Ett problem som riskerar uppstå vid manuell registrering är att komma ihåg att 

registrera det som görs. Genom att motivera och påminna användaren om att 

de ska registrera data kan engagemanget öka till att genomföra registreringar. 

2. Ge användare makten över sin egna data. 

Användare kan uppleva en bristande kontroll över sin egna data. Det kan även 

vara svårt att förstå data som registreras. I kliniska sammanhang kan läkaren 

hjälpa till, men ofta lämnas användaren till egen tolkning av data.  

Genom att låta användaren bestämma över sin data tillåts de ha kontroll över 

vad som sparas och i sin tur visas. 

3. Låt användare hjälpa varandra. 

Tillåt att användare får dela med sig av data med en grupp av vänner. Där de 

kan dela personlig information, jämföra med varandra och prata om förslag till 

varandra från deras insikter. 

4. Reflektera användaren i data. 

Visualiseringar är ofta inte meningsfulla och anpassade till användarens behov. 

Data som presenteras bör direkt engagera och ge en förståelse för användarens 

själv-monitorering.  

5. Förse användare med anpassad information, mål och förslag som ökar an-

vändarens prestation. 

Genom att förse användare med till exempel anpassade sammanfattningar av 

åstadkomna registreringar, olika tips för att uppnå mål ökar motivationen till 

att följa rekommendationerna. 

6. Ge användare möjlighet att återuppleva sin data. 

Användare behöver återuppleva information som är registrerad för att få me-

ningsfulla insikter. Genom att möjliggöra att kontextuell information visas får 

användaren något mer att reflektera över för att skapa insikter. 

7. Bibehåll användares motivation genom att utnyttja både inre och yttre 

motivation.  

Genom att förse designen med spelelement blir processen i själv-monitore-

ringen mer lekfull. Det kan trigga igång användaren med yttre motivation som 

senare leder till en inre motivation till att använda PI-verktyget. 

 

Forskningen betonar att förståelse för slutanvändarnas behov är det första steget i ut-

formningen av teknologibaserade interventioner (Kenny, Dooley, & Fitzgerald, 2016). 

Genom en användarcentrerad design kan förståelse för användarnas behov och vad de 

önskar ha från den här typen av applikation skapas. Om applikationen hjälper reducera 

ansträngningen i att samla och organisera data för användare kan den bättre sättas in i 

användarnas kontext (Huang m.fl., 2015).    
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2.3 User Experience Design 

Människa dator-interaktion (MDI) som disciplin hade sin början på 1980-talet och var 

ursprungligen ett specialinriktat område inom datavetenskap med inriktning på kognit-

ionsvetenskap och mänskliga faktorer i förhållande till teknik (Carroll, 2013). MDI är 

ett paraplybegrepp som innefattar flera olika områden, bland annat användbarhet och 

engagemang där fokus på mänskliga aktiviteter och erfarenheter med teknik framför 

tekniken i sig värderas högt (Carroll, 2013).  

User Experience Design (UXD) har sitt ursprung från MDI och fokuserar på perspek-

tivet om hur teknik påverkar människan som använder den (Hassenzahl & Tractinsky, 

2006). Användbarhet är den aspekt av UXD som handlar om att säkerställa att interakt-

ionen mellan människa och dator är effektiv, har hög verkningsgrad och är tillfredsstäl-

lande för användaren (Hartson & Pyla, 2012). Intresset för användbarhet ökade i och 

med att konferenser för området etablerades (Hartson & Pyla, 2012). Användbarhet 

avser därtill att produkten är lätt att lära sig och är rolig att använda från användarnas 

perspektiv (Preece m.fl., 2015). Användbarhet innefattar även egenskaper såsom enkel 

användning, produktivitet, effektivitet, lärbarhet och användartillfredsställelse (Hartson 

& Pyla, 2012). 

God användarupplevelse innefattar summan av flera aspekter, till exempel om att pro-

dukten bör svara på användarnas behov och förse användare med ett användargränssnitt 

som är solid och lättillgänglig (Ahtinen m.fl., 2009). Användarupplevelse innefattar 

både pragmatiska aspekter inom användbarhet, såsom effektivitet och tillfredsställelse 

i att använda en produkt, samt hedoniska kvaliteter som rör människors inre motivat-

ioner till att använda en produkt, såsom estetik och positiva känslor med interaktionen 

(Oh & Lee, 2015). 

 

2.3.1 UXD-processen 

En designprocess (se figur 1) kan generellt presenteras som en iterativ livscykel där 

analys, design, implementering och utvärdering ingår (Hartson & Pyla, 2012). För en 

designprocess som fokuserar på användarupplevelsen menar Hartson och Pyla (2012) 

att analysdelen innefattar att skapa en förståelse för användare och deras behov, design 

innebär att skapa konceptuell design och bestämma hur interaktionen går tillväga och 

ser ut. Design i det här sammanhanget innebär att applicera ett design-tänkande som 

fokuserar på kvaliteten i användarupplevelsen snarare än designmetoder att använda 

(Preece m.fl., 2015). Vidare menar Hartson och Pyla (2012) att implementeringen in-

nebär att skapa prototyper för produkten och utvärdering innefattar att undersöka om 

designen är på rätt spår för att möta användarnas behov och krav. Design-tänkande är 

ämnat att vägleda utvecklingen av mer innovativa lösningar och involverar brainstor-

ming, prototypskapande och samla användares åsikter om potentiella lösningar (Mum-

mah m.fl., 2016). 
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Det är möjligt att designa produkter som hjälper människor att vidta önskade åtgärder. 

Wendel (2013) menar att för detta krävs (1) en förståelse för hur människor uppfattar 

saker, (2) klarhet över det avsedda resultatet av produkten för dess användare, (3) en 

detaljerad plan över hur produkten ska hjälpa användaren att agera samt (4) viljan att 

acceptera att produkten inte är perfekt direkt och behöver testas och förfinas över tid.  

Wendel (2013) nämner att design för beteendeförändring inte kräver en speciell meto-

dik för produktutvecklingen, men påpekar att det är i analys-fasen av designprocessen 

en förståelse för användarna skapas. Design för beteendeförändring handlar om att ut-

veckla produkter som både är bra och effektiva i att hjälpa människor att förändra sina 

beteenden och målet är att hjälpa människor att göra det de vill göra men tidigare har 

haft svårt för (Wendel, 2013). Applikationer som stödjer att granska information om 

användarna själva behöver vara effektiva och enkla att använda (Li m.fl., 2010). 

Det är dock inte möjligt att designa en användarupplevelse, men det är möjligt att de-

signa för en användarupplevelse (Preece m.fl., 2015). Användarupplevelser är indivi-

duellt och kontextuellt beroende, samma design kan för ett visst användande eller en 

viss miljö ge en annorlunda användarupplevelse, med andra ord en annan användbarhet 

(Hartson & Pyla, 2012).  

Design-tänkande (eng. design-thinking) är ett tankesätt med en designdriven process, 

där produktens koncept och design för användarupplevelsen är dominerande (Hartson 

& Pyla, 2012). Design-tänkande karaktäriseras av vikten med en emotionell påverkan 

från designen, till exempel genom glädje i användningen, att ha kul och estetiken som 

märks av i användarupplevelsen (Hartson & Pyla, 2012). Hartson och Pyla (2012) me-

nar att design-tänkande är människocentrerad och kräver en förståelse för användarnas 

behov. 

Analys 

Design 

Implementering 

Utvärdering 

Figur 1 Designprocessen enligt Hartson och Pyla (2012). 
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Konceptuell design är en del av interaktionsdesign som består av ett tema, en uppfatt-

ning eller en idé med syfte att kommunicera en designvision om ett system eller en 

produkt och visar designerns mentala modell av en produkt (Hartson & Pyla, 2012). I 

en konceptuell design omvandlas krav till en konceptuell modell (Preece m.fl., 2015). 

Skissning är en snabb framtagning av handritade teckningar som uttrycker en prelimi-

när design i form av konceptidéer istället för detaljer av produkten (Hartson & Pyla, 

2012). Design är en kreativ process där skisser fungerar som ett visuellt medium till 

utforskning. Skisserna är inte till för att användas till att förfina designen. Skissningen 

kan ses som en kognitiv avlastning av framförallt mentala visualiseringar till fysiska 

artefakter i världen (Hartson & Pyla, 2012). 

2.3.2 Prototypens syfte i designprocessen 

Prototypen har en viktig roll i designprocessen då utvärderingar kan göras i tidigt stadie 

under produktutvecklingen, de fungerar även för att generera idéer i teamet som utveck-

lar en produkt (Preece m.fl., 2015). När upplevelsen med interaktionen blev mer erkänd 

att förtjäna uppmärksamhet, framträdde olika tekniker inom användbarhet såsom utvär-

dering och iterering med fokus att förbättra användbarheten (Hartson & Pyla, 2012). 

Det är här prototyper passar in. Prototyper ger något att utvärdera innan resurser behö-

ver tillsättas för att skapa den riktiga produkten eller tjänsten (Hartson & Pyla, 2012). 

Prototyper kan vara skissade på papper, fysiska representationer eller klickbara inter-

aktiva prototyper (Mummah m.fl., 2016). Lågt detaljerade prototyper är lämpliga när 

detaljer i designen inte har bestämts eller när de troligen kommer förändras, det riskerar 

vara slöseri med tid eller missvisande att bena ut detaljerna i förväg (Hartson & Pyla, 

2012).  

Valet av representation beror på syftet som önskas uppnås med prototypen (Preece 

m.fl., 2015). Lägre detaljerade prototyper brukar ofta kallas lo-fi prototyper. Dessa är 

bra för att få reaktioner från användare tidigt i designprocessen (Portigal, 2013). Istället 

för att fokusera på att flytta pixlar i en högt detaljerad prototyp, kan lösningar skapas i 

form av lägre detaljerade pappersprototyper och koncept att kommunicera kring (Coo-

per, 2014). Prototyper i tidigt stadie kan representera det riktiga systemet för att utvär-

deras och därefter snabbt förändras (Hartson & Pyla, 2012). Trots den stora skillnaden 

mellan en lägre detaljerad prototyp och den färdiga produkten har lo-fi prototyper visat 

sig vara överraskande effektiva (Hartson & Pyla, 2012). 

Prototyper kan presenteras på olika sätt. En horisontell prototyp visar brett vilka funkt-

ioner som ska ingå, men går inte ner på djupet på någon av dem, medan en vertikal 

prototyp består av ingående demonstration i en del av funktionerna (Hartson & Pyla, 

2012). En horisontell prototyp är effektiv för att demonstrera produktens koncept och 

för att ge en översikt till intressenter, kunder och användare (Hartson & Pyla, 2012). 

Vertikala prototyper består av en så djup funktionalitet som möjligt, men endast för en 

del av produkten (Hartson & Pyla, 2012). T-prototyper är en blandning av de båda, på 

så sätt att de visar övergripande vad till exempel applikationen ska göra, men går endast 

ner på en funktion av den.  
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3 Problemprecisering 
I en behandlingsstudie med syfte att motivera ungdomar i 16–17 års ålder till en bättre 

munhälsa har själv-monitorering skett i dagboksformat (se bilaga 1) med traditionella 

medel; papper och penna, samt att motiverande samtal med individerna har genomförts 

för att främja ett förändrat beteende. I bakgrunden förklarades bland annat hur en för-

ändring i beteende kan uppmuntras och bibehållas med hjälp av mobilapplikationer som 

låter användare registrera sitt beteende genom själv-monitorering och komma till insikt 

över hälsoproblem. En mobilapplikation kan därför vara ett mer attraktivt hjälpmedel 

än den traditionella interventionsmetoden i dagboksformat för att motivera ungdomar 

till att ta hand om sin munhälsa. 

En applikation till smartphones kan även minska de element som Fogg (2009) menar 

negativt kan påverka förändring i en individs beteende, såsom tid och pengar, eftersom 

smartphones är med människor och ingen ny extern produkt behöver introduceras. En 

prototyp på mobilapplikationen med ovan nämnda syfte ska därför tas fram och testas 

i dess acceptans och upplevelse för målgruppen. Studier med syfte att bland annat öka 

individers motivation till att ta bättre hand om sin munhälsa har utförts tidigare. Bland 

annat genomförde Underwood m.fl. (2015) en enkätundersökning i syfte att undersöka 

användares uppfattning av en redan existerande mobilapplikation som använde sig av 

musik för att öka motivationen. 

Applikationer riktade mot hälsa och själv-monitorering har visat lovande resultat, dock 

har det identifierats problem med användarupplevelsen i dessa och ett större fokus på 

UX behöver finnas i utvecklingen av den här typen av applikation. För att ta reda på 

hur den här typen av applikation kan utformas för att passa in i målgruppens liv, effek-

tivt motivera och hjälpa dem i deras vanor behövs kunskap om målgruppens behov. 

Målet med denna studie är att undersöka ungdomars åsikter kring en mobilapplikation 

som riktar in sig på munhälsa. Med det som presenterats i bakgrunden och preciserats i 

texten ovan har frågeställningen tagits fram: 

Hur är ungdomars uppfattning och attityd om en mobilapplikation, där syftet 

med mobilapplikationen är att hjälpa ungdomar att förbättra sin munhälsa ge-

nom själv-monitorering? 

Med ungdomar i frågeställningen menas målgruppen på 16–17 år, alltså den ålder de 

som medverkar i den pågående studien där själv-monitorering används i dagboksformat 

har. I den här studien undersöks syftet med mobilapplikationen med hjälp av prototyper. 

Genom att tillämpa metoder inom UXD för att undersöka de tilltänkta användarnas mål, 

behov och attityd kan en djupare förståelse byggas kring vad som önskas i den här typen 

av applikation. Det är intressant att veta vad som motiverar målgruppen att använda 

vissa applikationer mer än andra, hur villiga de är att få information de själva samlar in 

presenterad för dem, vilka aspekter av applikationer de finner mest hjälpsamma och 

varför, samt vilka övriga saker de önskar att applikationen ska kunna göra.  
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4 Metod och genomförande 
Den här delen beskriver hur undersökningen designats och genomförts och vilka meto-

der som använts för att besvara frågeställningen: hur är ungdomars uppfattning och 

attityd om en mobilapplikation, där syftet med applikationen är att hjälpa ungdomar 

att förbättra sin munhälsa genom själv-monitorering? 

4.1 Metodval 

Tillvägagångsättet för att besvara frågeställningen har skett genom en kvalitativ studie 

bestående av semistrukturerade intervjuer med deltagare från målgruppen samt testning 

av konceptet och syftet med mobilapplikationen med hjälp av två prototyper. Kvalitativ 

undersökning innefattar bland annat att samla insikt kring användarbeteenden (Unger 

& Chandler, 2012). I kvalitativa undersökningar är forskare mer intresserade i en dju-

pare förståelse av ett specifikt problem och visa olika perspektiv snarare än generalisera 

resultat (Bengtsson, 2016). 

För att ta reda på hur prototypen till mobilapplikationen uppfattas av den avsedda mål-

gruppen och hur deras attityder är kring mobilapplikationer är generellt, genomfördes 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna hjälper till att förstå deltagarnas preferenser 

och attityder (Unger & Chandler, 2012). Genom semistrukturerade intervjuer med mål-

gruppen kunde även en djupare förståelse för deras behov med mobilapplikationen 

skapas. De två prototyper till mobilapplikationen som undersöktes i samband med in-

tervjuerna testades för att få åsikter och tankar från deltagarna på hur interaktionen och 

flödet i applikationen kan tänkas gå till. De fick även möjlighet att komma fram till 

egna idéer på eventuella funktioner de önskade. 

4.1.1 Framtagning av koncept och prototyp 

Till prototyperna som tagits fram har ett antal funktioner och mål från uppdragsgivarna 

som genomför den pågående behandlingsstudien om att förbättra munhygien hos mål-

gruppen varit önskvärda. Dessa önskvärda mål presenteras i tabell 2 nedan. De önsk-

värda målen behövde inte strikt följas, utan var till för att bidra som inspiration till 

konceptet och slutligen även prototyperna. 

Tabell 2 Önskvärda funktioner till prototypen. 

Frågor i prototypen som kan presente-

ras till användaren: 

Förslag hur dessa kan besvaras: 

Vad använder du när du gör rent dina 

tänder? 

Textförslag eller bilder på hjälpmedel. 

När borstade du dina tänder? Alternativ: frukost, lunch, middag. 

Var befann du dig när du borstade dina 

tänder? 

Flera förlag, möjlighet att lägga till egna. 

Hur känns det i munnen? Bra, mindre bra eller dåligt.  

Möjlighet till fritext. 
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Övriga tänkbara funktioner: 

▪ Feedback: för pågående behandlingsprocess. 

▪ Grafer: som visar framstegen över tid. 

▪ Belöningar: till exempel i form av pokaler, poäng eller andra spelfunktioner. 

 

Från frågorna som användarna är tänka att besvara i prototypen (se tabell 2) samt med 

några av de designriktlinjer för Personal Informatics som beskrivits i tabell 1 generera-

des olika idéer. De olika idéerna var bland annat funktioner på vad prototypen skulle 

innehålla och hur registreringen skulle kunna gå till. Dessa idéer skissades ned på olika 

koncept för vad prototypen kunde komma att innehålla. Några exempel på dessa skisser 

visas i figur 2 nedan. 

 

 

 

 

Baserat på de konceptuella skisserna och hur registreringsflödet valdes att se ut, togs 

två handritade pappersprototyper fram. Den ena av dem bestod endast av registreringen 

av aktivitet för själv-monitorering, medan den andra förutom registreringen även bestod 

av medaljer och översikt på uppnådda mål (se figur 3). Medan konceptuella skisser 

framkallar tänkande och idéer för att komma fram till vad applikationen bör innehålla, 

är prototyper en representation av designen som går att testa (Hartson & Pyla, 2012).  

 

 

Figur 2 Delar av konceptuella skisser. 



 

17 

 

Pappersprototyper behöver vanligtvis en person som spelar enheten och byter skär-

marna och lägger till de olika funktioner eller val i systemet (Hartson & Pyla, 2012). 

Den här typen av medling för användaren riskerar störa användarupplevelsen, speciellt 

eftersom en del av upplevelsen med applikationer är att kunna manipulera och känna 

själv (Hartson & Pyla, 2012). För att underlätta detta valdes pappersprototyperna att 

skannas in och göras interaktiva i digitalt verktyg. 

Genom att skanna in prototyperna kunde mindre lokala delar i prototypen återanvändas 

och modifieras. En lokal del i prototyper används för att utvärdera designalternativ för 

en isolerad del av interaktionen (Hartson & Pyla, 2012). Författarna menar att dessa 

kan vara i form av ikoner, ord eller beteendet av en individuell funktion (Hartson & 

Pyla, 2012). För prototyperna i den här studien återanvändes till exempel menyn längst 

ner (se figur 3) samt bakåtknapp (se figur 4). För prototypen med endast registreringen 

togs ”uppnådda mål” och ikonen för mål bort i flödet. 

 

 

Figur 3 Första sida av prototypen, kommentar för uteblivna dagar samt sida med mål. 

 

Till båda prototyperna användes vissa av de designriktlinjer som presenterades i tabell 

1. Ett exempel i prototyperna är hur uteblivna registreringar går att kommentera med 

egen information (se figur 3 ovan). Detta är till exempel något Rapp och Cena (2016) 

designriktlinje 2; att ge kontrollen över data till användaren innefattar (se tabell 1). Ett 

annat exempel är hur användaren kan uppnå mål för att öka motivationen till fortsatt 

användning, genom att förse den ena prototypen med spelelement i form av belöningar.  
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Figur 4 Flödet för att registrera aktivitet. De båda prototyperna såg likadana ut förutom sista delen 

där uppnått mål visas. 

 

De olika delarna för prototyperna skannades in gjordes därefter interaktiva med hjälp 

av webbprogrammet och mobilapplikationen Marvel App1. Genom att göra prototypen 

interaktiv kunde författaren lättare presentera flödet i prototypen till mobilapplikationen 

och samtidigt fick deltagarna en tydligare uppfattning av de olika komponenterna som 

kan tänkas inkluderas i applikationen. Med en digital prototyp behövde inte författaren 

agera som medlare för att byta ut de olika delarna i prototypen och därmed undvika att 

deltagarnas upplevelse i testningen sänks då de inte i lika hög grad får uppleva flödet 

själva.  

 

 

                                                 
1 Länk till webbprogrammet: https://marvelapp.com/  

https://marvelapp.com/


 

19 

 

4.1.2 Deltagare och rekrytering 

Kriterierna för deltagarna till att medverka i studien var ursprungligen att de skulle vara 

svensktalande ungdomar i 16–17 års ålder som dagligen använder sig av en smartphone. 

Kriteriet för åldern fick senare ändras till 16–18 år då urvalsstrategi gjorde att kontrollen 

av vilka som deltog till viss del släpptes från rapportförfattaren. De som hade nått 18 

års ålder och medverkade kunde fortfarande ses som en representativ del av målgrup-

pen, framförallt eftersom de fortfarande gick gymnasiet med människor i runt 16–17 

års ålder.  

I studien medverkade sju personer; fem killar och två tjejer. Rekryteringen av fyra av 

deltagarna skedde genom snöbollsurval där en deltagare rekommenderade ytterligare 

en deltagare och på så vis ökades antalet deltagare (Patton, 2015). De övriga tre rekry-

terades på liknande sätt, med undantaget att hen som rekommenderade deltagare inte 

själv deltog i studien. Ursprungligen var rekryteringen tänkt att ske genom någon skola 

för att kunna nå ut till en bredare mängd deltagare. Dock försvårades det rekryterings-

valet och på grund av tidsbrist fick snöbollsurvalet göras. Urvalsstrategin valdes då det 

på relativt kort tid gick få tillgång till fler deltagare till studien. 

Med hänsyn till de flesta av deltagarnas ålder formulerades ett samtyckesformulär som 

vårdnadshavare till deltagaren behövde skriva under innan intervjuerna. Samtyckesfor-

muläret finns som att läsa i bilaga 2. Formulären gavs utskrivna på papper eller mailades 

till den som kunde rekommendera deltagare, så hen i sin tur kunde lämna vidare for-

mulären till deltagarna. Samtyckesformuläret bestod av information om studien och 

kontaktuppgifter till studenten som genomför studien samt handledaren till studenten.  

 

4.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomförs vanligtvis med hjälp av en mall bestående av 

en lista med frågor där konversationen tillåts följa en naturlig gång och följdfrågor ställs 

vid intresse (Unger & Chandler, 2012). Frågorna i semistrukturerade intervjuer består 

vanligtvis av både öppna och stängda frågor (Preece m.fl., 2015). Intervjuer kan besk-

rivas som en konversation med syfte och de kan ses som en djupdykning i livet för en 

användare (Portigal, 2013; Preece m.fl., 2015). 

Användningen av en semistrukturerad intervjumall (se bilaga 3) säkerställde att insam-

lade informationen var jämförbar mellan de olika tillfällena. Dock kunde följdfrågorna 

skilja sig något åt beroende på respondenternas svar på huvudfrågorna. Frågorna var 

till största del öppna. Patton (2015) menar att öppna frågor är de som verkligen låter 

deltagarna svara på frågorna med sina egna ord. Dock behövdes vissa frågor vid behov 

förtydligas med exempel, dessa går se inom hakparentes i intervjumallen. 

Studiens intervjuer genomfördes i mindre grupper där deltagarna var bekanta med 

varandra. Totalt var det tre intervjutillfällen på ca. 35–50 minuter. I de två första inter-

vjuerna medverkade två deltagare vid varje tillfälle, vid det tredje tillfället medverkade 

tre deltagare. Intervjuerna började med en övergripande förklaring kring syftet med dem 

och vad jag ville ta reda på. Därefter ställdes några uppvärmningsfrågor såsom att 
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deltagarna fick berätta lite om dem själva och deras vana med teknik. Frågorna gick 

sedan djupare in på deltagarnas användning av mobilapplikationen, om de hade någon 

erfarenhet av mobilapplikationer som fokuserade på hälsoområden och avslutningsvis 

om de hade något övrigt att tillägga.  

Senare samma dag, efter att intervjuerna genomförts, transkriberades inspelningarna på 

författarens personliga dator. Inspelningen gjorde det lättare för författaren att ha större 

uppmärksamhet på vad som sades under intervjuerna och inte behövde anteckna allt 

som respondenterna svarade. Några mindre anteckningar gjordes för att till exempel 

kunna återkomma till specifika frågor eller anteckna eventuella följdfrågor på tidigare 

besvarade frågor.  

I transkriberingarna togs pauseringar och skratt generellt inte med. Undantaget var om 

det för svaret på frågan kunde ge ett förtydligande om kontext för analysen. Transkri-

beringarna gavs beteckningen T1, T2 och T3 beroende på tillfälle. Respondenterna fick 

beteckningarna R1, R2, R3 och så vidare för de olika tillfällena (se figur 6 för exempel). 

Både inspelningarna och transkriberingarna säkerhetskopierades på extern lagringsme-

dia och det fortsatta arbetet skedde med kopior av transkriberingarna. 

 

4.1.4 Testning av prototyper 

Användbarhetstestning involverar vanligtvis att uppmana deltagare att utföra uppgifter 

i prototypen av en applikation för att utröna om det finns potentiella problem med den 

(Unger & Chandler, 2012). Eftersom prototyperna till största del bestod av flödet i ak-

tiviteten av att registrera sitt beteende, testades prototyperna för den här studien inte 

utifrån ett specifikt scenario, utan de tilläts utforskas själv av deltagarna. Testningen 

genomfördes i samband med intervjuerna, efter det att frågorna gällande bland annat 

tidigare erfarenheter ställts.  

När prototyperna visades kunde en djupare förståelse för användarnas uppfattningar om 

dem skapas. Efter att de båda prototyperna presenterats fick deltagarna bland annat be-

rätta om sina första reaktioner på dem, om hur de ställde sig kring syftet med mobilap-

plikationen och hur designen av mobilapplikationen kunde motivera dem till att an-

vända den. Att få fram motiven ungdomar har till att använda applikationer är viktigt 

för att kunna bestämma hur applikationen kan anpassas till användaren för en fortsatt 

användning (Chan m.fl., 2017).  

Följdfrågor kunde ställas allt eftersom de gav återkoppling på prototypernas kompo-

nenter. Hade respondenterna inte tidigare erfarenhet av mobilapplikationer inriktade på 

hälsa, kunde utforskande frågor såsom hur data bör presenteras för användare ställas. 

Under tiden deltagarna utforskade prototyperna spelades skärmen in med hjälp av den 

inbyggda skärminspelningen på mobiltelefonen. Inspelningen skedde endast under ti-

den den presenterades och den totala inspelningstiden var ca 3 minuter för varje test-

tillfälle. 
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En form av användarcentrerad design användes då deltagare ur målgruppen fick komma 

med åsikter och tankar kring vad de föredrar ifrån mobilapplikationen genom att de fick 

tänka högt om den. Tänka-högt metoden är en kvalitativ datainsamlingsmetod där del-

tagarna verbalt får uttrycka sina tankar om interaktionsupplevelsen, såsom deras motiv, 

uppfattningar och användbarhetsproblem de ser (Hartson & Pyla, 2012). I tänka-högt 

metoder får deltagarna även dela med sig av sina tankar och reaktioner på det som tes-

tas, både bra och dåliga (Barnum, 2011). Deltagarna uppmanades att nämna sina spon-

tana tankar överlag med prototypen och dess syfte. 

 

 

Figur 5 Bild på hur prototypen presenterades för deltagarna. 

 

4.1.5 Etiska aspekter för studien 

I studien har riktlinjer för god forskningsetik följts (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna 

i studien informerades om sin valfrihet i sitt deltagande och att de fick möjlighet att när 

som helst avbryta medverkan. Deltagarna informerades om att de kan återkalla sin med-

verkan i efterhand om så önskas. Deltagarna fick andra benämningar än sina namn i 

transkriberingarna och därmed avidentifierades de från att kunna bli spårbara till en 

specifik individ. Inspelningarna och transkriberingarna var endast tillgängliga för för-

fattaren till undersökningen. Filerna för inspelningarna lagrades på ett externt USB-

minne och de anonymiserade transkriberingarna fanns tillgängliga för rapportförfatta-

ren på dator och i utskrift. 

Studien har utgått från perspektiven och åsikterna deltagare ur målgruppen på 16–18 år 

kan ge. Tre av de medverkande i intervjuerna var yngre än 18 år, vilket innebär att de 

räknas som omyndiga. Detta gjorde att ett samtyckesformulär togs fram där deltagarens 

vårdnadshavare behövde skriva under. Möjligheten gavs till både vårdnadshavare och 

övriga deltagare att spara informationen och tillhörande kontaktinformation om studien. 

Detta ifall till exempel eventuell indragning av medverkan ville göras eller kontakt till 

rapportförfattare eller handledare var av intresse. 
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Intervjuerna hade ett fokus på deltagarnas uppfattningar om existerande mobilapplikat-

ioner, deras användning av dessa, och deras åsikter kring de framtagna prototyperna. 

Det förtydligades inför testningen av prototyperna att det var dessa i sig som testades 

och inte på något sätt deltagaren. Fokus låg därmed inte heller på deltagarnas personliga 

hälsa eller dylikt. 

 

4.2 Analys 

Frågeställningen för studien var inriktad på hur ungdomars uppfattningar och attityder 

är om prototypen som presenterades och dess syfte. Här beskrivs hur analysen av den 

insamlade datan har gått till. 

4.2.1 Dataanalys 

Analys av kvalitativ data handlar om att kategorisera och tolka data, vilket innebär att 

det finns utmaningar i hur data tolkas, framförallt eftersom tolkningen sker av forskaren 

(Patton, 2015). Det första steget i att analysera kvalitativ data är att skapa ett övergri-

pande intryck av informationen och upptäcka mönster (Preece m.fl., 2015). Transkri-

beringarna av intervjuerna skrevs ut på papper och lästes igenom flera gånger innan 

analysen påbörjades. Det hjälper för att undvika att de initiala intrycken från intervju-

erna påverkar analysarbetet (Preece m.fl., 2015). 

En innehållsanalys gjordes därefter av innehållet i de olika transkriberingarna. Inne-

hållsanalyser i kvalitativt material handlar om att identifiera mönster och teman (Patton, 

2015). Transkriberingarna lästes igenom och citat från respondenterna markerades samt 

att nyckelord och kommentarer skrevs ut bredvid markeringen. När analysen nådde de 

delarna av transkriberingarna som innehöll testningen av prototypen analyserades även 

det inspelade materialet. Inspelningarna spelades upp och tittades igenom för att under-

söka om bild och ljud kunde ge än mer förståelse för vad som sades. 

 

 

Figur 6 Exempel på hur citat markeras och kodas i transkriberingarna. 
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Ett affinitetsdiagram är en analys av kvalitativ data som kategoriseras eller tematiseras 

(Arvola, 2014). Tekniken går ut på att ta olika objekt, såsom uttryck från olika använ-

dare, för att i sin tur gruppera dem för att finna mönster och trender (Unger & Chandler, 

2012). Affinitetsdiagram skapar ordning i ostrukturerad data och kan ge en mer insikts-

full bild av till exempel användarnas mål och behov (Arvola, 2014). Grupperingen av 

data är inte fördefinierad utan uppstår från data i sig (Preece m.fl., 2015). 

De olika markerade citaten skrevs förkortat ned på Post It-lappar. Förkortningen var 

spårbar genom nyckelord samt att en markering om vilket tillfälle (T1, T2 och T3) ci-

tatet eller uttrycket hörde till. Därefter lästes lapparna och kategoriserades efter teman. 

De identifierade kategorierna fick en initial benämning som identifierades med en an-

nan färg på Post It-lappen. 

 

 

Figur 7 Gruppering av olika identifierade kategorier. 

 

De olika kategorierna växte inte från frågorna i sig, utan uppkom från vad responden-

terna uttalade sig om. Ett exempel är att deltagarna, innan de hade sett prototyperna, 

ställdes frågan om det finns något i de applikationer de är vana vid att använda som 

motiverar dem till fortsatt användning. När deltagarna väl sett prototyperna kunde de 

utveckla deras åsikter om exempelvis belöningar applikationer, då de hade mer inform-

ation att utgå från. 

 

Tabell 3 Indelning i kategorier och frågor relaterade till dem. 

Kategori Exempel på frågor 

Engagemang till att använda mobilap-

plikationer 

• Vad är det för applikationer du van-

ligtvis använder? 

• Vad är det för funktioner du tycker är 

viktiga? 
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Användning av smartphone • Hur ofta använder du mobilen? 

Erfarenhet av applikationer med in-

riktning på hälsa 

• Använder ni någon app med inrikt-

ning på hälsa? 

• Är ni bekanta med den typen av appli-

kationer? 

Jämförelse med andra • Delar ni med av innehåll från appli-

kationer eller spel? 

Gamification – design från spelvärl-

den 

• Finns det något från applikationens 

håll som motiverar dig till fortsatt an-

vändning? 

Notiser i applikationer och statistik för 

framsteg 

• Får du notiser i [nämnd applikation]? 

Övriga reaktioner och idéer till mobil-

applikationen 

• Spontana reaktioner på prototypen? 

• Finns det något annat du vill tillägga? 
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5 Resultat 
Frågorna ställda i intervjuerna behandlade bland annat omkringliggande ämnen som 

deras mobilvanor, vad som motiverar dem till fortsatta använda dessa och om de hade 

vana av mobilapplikationer inriktade på hälsa. Detta för att få en övergripande bild över 

hur de ställde sig till en mobilapplikation med syfte att hjälpa ungdomar att förbättra 

sin munhälsa genom själv-monitorering. 

Tabell 4 nedan visar en översikt av deltagarna som medverkat i studien, vad de vanligt-

vis använder sin smartphone till och deras tidigare erfarenheter av applikationer inrik-

tade på hälsa. 

 

Tabell 4 Översikt av deltagarna och deras tidigare erfarenheter. 

 Ålder Vad de vanligtvis använder sin 

smartphone till idag. 

Tidigare erfarenheter med ap-

plikationer inriktade på hälsa? 

R1 17 Sociala medier Nej, men känner till dem 

R2 18 Sociala medier Nej, men testat  

R3 16 Sociala medier och spel Nej, men testat på annans mobil 

R4 16 Sociala medier och spel Nej. 

R5 18 Sociala medier Nej, men tidigare testat 

R6 18 Sociala medier Ja, för löpning 

R7 18 Sociala medier Något, för stegräkning 

 

Från analysfasen identifierades 7 olika kategorier som visas i tabell 3. Dessa förklaras 

nedan med en beskrivning om vad de innebär samt att citat från deltagare belyser dem.  

 

Engagemang till att använda smartphone och mobilapplikationer 

Kategori Exempel på frågor 

Engagemang till att använda mobilap-

plikationer 

• Vad är det för applikationer du van-

ligtvis använder? 

• Vad är det för funktioner du tycker är 

viktiga? 

 

Frågor ställdes under intervjun kring vad de vanligtvis använder för mobilapplikationer 

och hur deras generella inställning är till smartphones och applikationer. De yngre del-

tagarna spelade spel oftare än de äldre och alla deltagare påpekade att de idag till största 

del använder applikationer för olika sociala medier, såsom Snapchat, Instagram och 

Facebook. Generellt var de positivt inställda till applikationer: 

”Alltså jag tycker det är bra, du kan ju välja om du vill ha på notiser och 

du kan ju välja att stänga av ljudet. Du kan ju alltså välja hur du vill göra 

med appen. Du kan ju radera den eller ja, göra vad du vill.” – R3 
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”Jag tycker att applikationer är enda sättet att få tillgång till olika sa-

ker på telefonen, så det är jättebra. Annars kan man ju inte använda 

telefonen.” – R4 

 

Dock var det få som faktiskt väljer att del med sig av innehåll i applikationerna. Endast 

en av deltagarna uppgav sig vara aktiv med delning av bilder på Instagram. En av 

deltagarna uttryckte även en oro över att dela med sig av innehåll på till exempel Fa-

cebook: 

”På Facebook kan man ju dela vidare. Det gör aldrig jag. Men det är 

många som gör det. Men jag gör det inte mest för att jag har fått för mig 

att det är farligt. Jag hörde att det var farligt när jag var liten, så det sitter 

i lite att jag inte ska likea och sådär.” – R5 

 

Användning av smartphone 

Kategori Exempel på frågor 

Användning av smartphone • Hur ofta använder du mobilen? 

 

Deltagarna använder, inte oväntat, sin smartphone ofta. En deltagarna nämnde att hen 

tidigare använt sig av mobilapplikation för att mäta sin mobilanvändning. Överlag är 

deltagarna positivt inställda till fördelarna med smartphones, till exempel för att kon-

takta vänner och hålla sig uppdaterade om vad som händer omkring sig. Dock uttrycktes 

även viss oro över mobilberoende, även om fördelarna även uttryckes vägde upp för 

det: 

”… Det är bara lätt att man blir beroende… Jag erkänner ju också att jag 

är det liksom. Jag tror att det är ganska många som är det.” – R7 

”Så länge man har det under kontroll typ. Alltså så man inte blir beroende 

så ser jag väl inget problem med det egentligen… Det är ju många fördelar 

också. Att man kan hålla kontakt med sina vänner.” – R6 

 

 

Erfarenhet av applikationer med inriktning på hälsa 

Kategori Exempel på frågor 

Erfarenhet av applikationer med in-

riktning på hälsa 

• Använder ni någon applikation med 

inriktning på hälsa? 

• Är ni bekanta med den typen av appli-

kationer? 
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Frågor med inriktning på tidigare erfarenheter av applikationer med inriktning på hälsa 

ställdes. Detta för att få en förståelse för hur deltagarnas kännedom var om applikationer 

med inriktningen, om de hade tidigare erfarenhet de kunde dela med sig av och kunde 

ge inspiration till framtida prototypen för mobilapplikationen. 

Av de sju medverkande använde endast två av deltagarna i viss mån aktivt mobilappli-

kationer inriktade på hälsa. Syftet med de båda mobilapplikationerna var dock olika; 

den ena respondenten använde en applikation för registrering av sina löprundor och 

puls, den andre för stegräkning: 

”Jag kollar mest bara när jag känner att jag har gått väldigt mycket en 

dag så tycker jag det vore väldigt intressant att se. Så det är inte såhär 

att jag kollar dagligen.” – R7 

 

Alla deltagarna kände dock till att inriktningen på applikation fanns. Vissa av dem hade 

tidigare antingen testat eller aktivt använt den här typen av mobilapplikation. Även om 

det var utan målet av långvarig användning: 

”Jag vet ju att det finns en hälsoapp som var där från början, tror jag i 

mobilen? Och då kolla jag mest den för skoj skull, men det är ingenting 

jag använder så.” – R2  

 

De som tidigare använt sig av mobilapplikationer inriktade på hälsa kan alltså ha slutat 

använda dem för att det är en brist i skapande av engagemang från mobilapplikationens 

håll. En deltagare uttryckte även att den förinstallerade mobilapplikationen saknar för-

klaringar med hur det fungerar, vilket motverkade till fortsatt användning: 

”Jag tycker också typ den där hälsoappen är ganska komplicerad, eller 

jag fattar inte den appen. Det är vissa olika… [R7: diagram?] ja, jag för-

står inte. Jag har typ lagt in ens vikt och sådär ifall det skulle hända en 

olycka kan ju typ ambulans gå in och kolla vad man heter och sådär. Det 

är typ det enda jag har gjort för alltså jag förstår inte appen. Det är därför, 

en av anledningarna till att jag inte använder den. För jag förstår inte vad 

jag ska göra. Det är inget sådär ”såhär gör du” eller detta kan du göra 

med den. Den bara är typ.” - R5 

 

Jämförelse med andra 

Kategori Exempel på frågor 

Jämförelse med andra • Delar ni med av innehåll från appli-

kationer eller spel? 
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I samband med att prototypen till mobilapplikationen presenterads och vad syftet med 

den förklarades, fick deltagarna uttrycka sina egna idéer om vad mobilapplikationen 

kan komma att tänkas innehålla. Flera av deltagarna pratade om fördelarna med att 

kunna jämföra med andra för att öka motivationen: 

”Man skulle nästan kunna ha en poängtabell! För att kunna jämföra sig 

med andra.” – R1 

”Det går ju köra med andra och då blir det som sagt motivation genom 

det. Om vi som är kompisar gör en grupp, och sen jämför vi med varandra 

och kompisars kompisar också gör det och det fyller på så blir det en väl-

digt stor krets. Det ger upphov till att fler börjar borsta tänderna helt en-

kelt…” – R2 

En följdfråga på det här blev då om hur bekvämt det skulle vara att jämföra sig med 

andra inom den här typen av applikation. Jämförelse av hälsa kan vara svårt överlag 

och en inriktning på munhälsa kan upplevas som mer personlig, vilket gav lite olika 

respons: 

”Där tror jag många kan säga nej. Tror jag, därför bör man ha alternati-

vet att ta bort listan och inte vara med.” – R1 

”Alltså att det handlar om tandborstning typ? Det spelar nog ingen roll 

egentligen så. Det är ju bara det att… du får ju en slags belöning. Det blir 

kanske modernt helt plötsligt att ja, man ska testa det. Och då är det ju kul! 

Då är det ju bara bra.” – R3 

 

Gamification – design från spelvärlden 

Kategori Exempel på frågor 

Gamification – design från spelvärl-

den 

• Finns det något från applikationens 

håll som motiverar dig till fortsatt an-

vändning? 

 

Gamification avser, som nämnts i bakgrunden, användningen av speldesignelement i 

kontexter utanför spel. Initiala frågan som ställdes innan prototypen visades fokuserade 

på om det fanns något från applikationerna de var vana vid att använda som fortsatte 

motivera dem. Alla deltagare hade i viss mån tidigare erfarenhet av detta. Dock var 

deras erfarenheter från olika områden.  

Två av deltagarna hade tidigare erfarenheter från sin vana i dator- och videospel, där 

troféer delas ut i spel när olika nivåer eller prestationer uppnås. En deltagare påpekade 

även att Snapchat har den här typen av funktioner. En annan deltagare associerade sam-

ling av poäng med sitt medlemskap på gym, där incitament ges för fortsatta besök till 

träningslokal: 
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”Jag kom på en app! Jag har gymkort så varje gång man stämplar det så 

får man poäng. Det tycker jag är ganska roligt och motiverande att man 

får poäng för varje gång, så kan man tjäna ihop för grejer. Det är ganska 

roligt att gå in och kolla hur många gånger man varit och tränat.” – R5 

 

Alla deltagare föredrog att någon form av poäng eller belöning ges för framsteg. I 

prototypen visas en medalj (se figur 4). När prototyperna visats nämndes till deltagarna 

exempel om att målen kunde vara olika. Till exempel att ta hand om tänderna under 

en viss tid och dessa belöningar kunde anpassas till användaren: 

”Det hade ju varit bra. Men det hade varit kul om de såg annorlunda ut 

också, alltså olika ut… Om en annan medalj är ’du har använt tandtråd i 

tre veckor i rad’ så får man en liten tandtråd… Det är medaljen då.” – R5 

 

Poäng i applikationer kan vara en motiverande faktor för att fortsätta själv-monitore-

ringen. Yttre belöningar av den här typen kan väcka tävlingsinsikter. Dock uttrycktes 

de även riskera bli omotiverade och få användare att känna sig sämre, framförallt i olika 

jämförelser: 

”Möjligtvis är det ju någon som ger upp, om man ligger sist i ’leader-

board’ och sist i listan.” – R2 

 

Att kunna koppla registreringen med ett ”vänflöde” för att till exempel kunna se och 

uppmärksammas om andras prestationer uttryckes av flera deltagare för att få ökad mo-

tivation till att fortsätta registrera sin aktivitet: 

”Ja, man kanske skulle kunna ha såhär kompisar på appen för att kolla 

hur det går för dem.” – R6 

 

Notiser i applikationer och statistik för framsteg 

Kategori Exempel på frågor 

Notiser i applikationer och statistik för 

framsteg 

• Får du notiser i [nämnd applikation]? 

 

Påminnelser och notiser är vanliga sätt att få användare att lockas in till mobilapplikat-

ioner. Deltagarna hade stor vana vid de notiser som mottas i mobilapplikationer inrik-

tade på sociala medier och de var generellt vana vid att besöka dessa applikationer oav-

sett: 

”Men alltså just med de sociala apparna, de behöver man inte notiser, där 

går man in ändå.” – R6 
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Deltagarna såg ändå ett värde i att ha påminnelse i den här typen av applikation. Till 

exempel då det skulle få dem att bli påminda om att registrera aktivitet i själv-monito-

rering samt att det skulle gå snabbt och smidigt: 

”Och om man får en notis från den här mobilapplikationen eller det här 

systemet så behöver man kanske inte gå in på appen ens utan då blir 

påmind och sen går och borstar tänderna och sen fyller i. Så det behöver 

inte ta tid heller, utan det är ju en fördel att det kan gå snabbt och smidigt.” 

– R2 

 

Övriga reaktioner och idéer till mobilapplikationen 

Kategori Exempel på frågor 

Övriga reaktioner och idéer till mobil-

applikationen 

• Spontana reaktioner på prototypen? 

• Finns det något annat du vill tillägga? 

 

Vid uppmaningen om att nämna sina spontana tankar kring prototypen samt om de hade 

andra saker att tillägga fick deltagarna möjlighet att uttrycka vad som skulle ge ett mer-

värde i applikationen. En av deltagarna tyckte andra rutiner människor har skulle vara 

bra att kunna lägga till:   

”Sen kanske man kan lägga till liknande typ om man har andra rutiner på 

morgonen typ som allergier. Då kanske man kan lägga in, om det fungerar, 

att ta allergitabletter också så kanske man kan bocka av det”… ”För just 

borsta tänderna kanske de flesta har ganska bra rutin på, men andra gre-

jer runt om kan man lägga till också typ allergitabletter och något annat 

som man kanske kan välja själv och skriva.” – R4 

En deltagare ansåg att mer information om fördelarna med en bättre munhygien är 

viktigt att lägga in i mobilapplikationen: 

”Jag tror på det här som jag sade om att man ska informera om vad det 

leder till att inte borsta tänderna. Jag vet inte hur mycket alkohol påverkar 

eller bryter ner… Men typ rökning och snus. Så man har någon typ info-

flik” – R5 

 

5.1 Sammanfattning 

Resultatet för studien är identifierade kategorier som är möjliga att använda till grund i 

fortsatta utvecklingen av en mer detaljerad prototyp till mobilapplikationen som skall 

stödja själv-monitorering för förbättrad munhälsa.  
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6 Diskussion 
Syftet med studien har varit att med en kvalitativ forskningsansats undersöka om ung-

domars uppfattningar och attityder om en mobilapplikation som ska motivera till för-

bättrad munhälsa. Frågeställningen för studien var:  

Hur är ungdomars uppfattning och attityd om en mobilapplikation, där 

syftet med applikationen är att hjälpa ungdomar att förbättra sin munhälsa 

genom själv-monitorering? 

Det finns tidigare studier som har fokuserat på att förbättra munhälsa för människor, 

dock kan det handla om att till exempel lägga till nya externa produkter (Caraban, Fer-

reira, Belim, Lyra, & Karapanos, 2014) och därmed inte förändra rutiner, vanor eller 

dylikt genom själv-monitorering. Underwood m.fl. (2015) genomförde en enkätunder-

sökning i syfte att undersöka användares uppfattning av en redan existerande mobilap-

plikation som använde sig av musik för att öka motivationen. Andra tidigare studier har 

även undersökt ungdomars uppfattningar om applikationer generellt riktade på olika 

hälsoområden (Chan m.fl., 2017).  

Den här studien är unik på så sätt att fokus har legat på hur en prototyp till ovan nämnda 

mobilapplikation för själv-monitorering mottags av målgruppen. En styrka i studien är 

att inkludera deltagare ur målgruppen och därmed haft en användarcentrerad design 

redan i prototypstadiet av utvecklingen till mobilapplikationen. Studien med dess frågor 

kring prototyperna kan dessutom användas som underlag till den större studien som 

undersöker olika interventionsmetoder för förbättrad munhälsa. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att deltagarna generellt var positiva till prototypen och dess syfte. Hade 

studien genomförts på nytt med en större mängd deltagare, alternativt med ett striktare 

urvalskriterium om tidigare erfarenhet av mobilapplikationer inriktade på hälsa, hade 

studien med stor sannolikhet kunnat identifierat andra mönster och kategorier som där-

med lett till ett annorlunda resultat. Framförallt hade en djupare förståelse eventuellt 

kunnat skapas om hur och vad som kan motivera användarna i den här typen av appli-

kation. Trots att det finns en ökad mängd applikationer och enheter som är, och kan 

vara till hjälp för att främja ett visst hälsobeteende, var intresset för att använda den 

typen av mobilapplikationer lågt från deltagarnas sida. De som tidigare använt sig av 

applikationer inriktade på hälsa gjorde det mestadels i syfte för att se hur mycket de gått 

under dagen eller hur långt de sprungit snarare än för att faktiskt motiveras till att uppnå 

en förändring. 

Deltagarna gav insikter i vad de värderar i applikationer idag, vad som motiverar dem 

till att fortsätta använda dem och vad de tycker skulle ge mervärde för dem i mobilap-

plikationen. Trots insikterna som resultat presenterar, behöver vissa övervägningar 

ändå göras i hur en eventuell framtida mobilapplikation ska fungera. Flera av deltagarna 

uttryckte till exempel viss oro för mobilberoende och en linje behöver dras mellan 
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avsett syfte och funktionalitet i mobilapplikationen. Det går därför till exempel ifråga-

sätta om hur applikationen kan sättas in i användarnas liv och samtidigt inte bli för 

påträngande, utan uppfylla dess syfte.  

Även om resultatet visar insikter i sig, väcks frågor som tidigare presenterats i bakgrun-

den. Till exempel om hur ett långvarigt engagemang till den här typen av mobilappli-

kation kan uppmuntras, hur funktionalitet i mobilapplikationen inte får en motverkande 

effekt samt hur personliga mål kan vara mer anpassade för användaren. En intressant 

aspekt från resultatet är hur målen möjligen skulle kunna vara anpassade för användaren 

och därmed öka motivation till förändring då upplevelsen blir mer personlig. 

Mobilapplikationen kan precis som Fogg (2009) nämner minska eller ta bort faktorer 

som hindrar beteendeförändring. Faktiskt förbättrad munhälsa med hjälp av en mobil-

applikation fokuserad på själv-monitorering går dock först studera genom en längre tids 

utvärdering av en fungerande mobilapplikation. Den här studien ger dock en indikation 

på hur ett mervärde skapas för målgruppen då det var centralt för studien att få in åsikter 

från målgruppen till studien. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Hade studien gjorts om idag hade de semistrukturerade intervjuerna genomförts vid ett 

tidigare skede, avskilt från testning av prototyperna till mobilapplikationen. Detta för 

att först samla insikter från deltagarna till bland annat vad prototypen kan innehålla, för 

att därefter vid ett ytterligare tillfälle med deltagarna utföra en mer noggrann använd-

barhetstestning av prototypen. En sådan förändring i studiens design hade tydligare ut-

gått från UX-processen där analys och prototyparbete vanligtvis står som avskilt 

varandra och användarnas behov undersöks innan faktiskt testning. Studien har istället 

till större del utgått från existerande teorier och framtagna designriktlinjer för PI-verk-

tyg. 

Jag hade under rekryteringen viss svårighet med att finna deltagare som kunde med-

verka i studien. Tanken var till en början att få in en större mängd deltagare för att 

därmed kunna ha mer spridning på deltagare och deras erfarenheter. En fördel hade 

även varit att i en högre utsträckning få in deltagare med mer vana av applikationer 

inriktade på hälsa. Trots det relativt låga antalet deltagare och den valda urvalsstrategin, 

kan det ses som en styrka i studien att de medverkande deltagarna hade olika bakgrund, 

olika åldrar och kön samt kom från olika städer, vilket gav bredd i åsikter och tidigare 

erfarenheter. Optimalt hade dock varit att de deltagarna i den pågående interventions-

undersökningen där själv-monitorering med dagbok sker hade medverkat. Eftersom de 

redan har en vana i registreringen av sina vanor med munhälsa hade de kunnat ge insikt 

i hur dagboksvarianten av själv-monitorering kunde överföras till en digital version i 

form av en applikation. De hade möjligen även kunnat ge insikt i hur de uppfattar regi-

strerade data och hur själv-monitoreringen ger mervärde. 
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Intervjuerna var till en början tänkta att genomföras en och en. På grund av viss tidsbrist 

under rekryteringen genomfördes de istället i mindre grupper. En risk med detta kan ha 

varit att viss svårighet fanns i att få ut djupare personlig information från varje delta-

gare, framförallt i de frågor deltagarna svarade olika. Det fanns därmed svårighet i att 

gå vidare med flera följdfrågor med en person i taget. Det tredje intervjutillfället bestod 

av tre deltagare, jämfört med två som de andra tillfällen, detta kan ha påverkat dynami-

ken både mellan deltagarna i sig, men också mellan deltagarna och mig som intervjuare.  

Trots att intervjuerna genomfördes i mindre grupper upplever jag att det kan ses som 

en fördel för studien. Deltagarna kände den eller de andra personerna som deltog vid 

tillfället, vilket gjorde att när deltagarna besvarade frågor och kommenterade prototy-

perna kunde de diskutera vidare varandras svar utan att känna sig för obekväma i vad 

de besvarade. Diskussionen blev även mer dynamisk på det sätt att jag som intervjuare 

kunde ta ett steg tillbaka och hitta andra infallsvinklar på följdfrågorna. 

En styrka i metodvalen var att inkludera deltagare ur målgruppen och fokusera på deras 

åsikter genom kvalitativ forskningsansats. Något som hade kunnat komplettera datain-

samlingen hade varit enkäter. Dessa hade kunnat nå ut till en större mängd individer 

från målgruppen. En svaghet med enkäter är dock att de inte i samma utsträckning hade 

kunnat utröna vad användarna värderar och gå djupare in på deras svar. Enkäter som 

hade nåtts ut till en större mängd ungdomar hade dock kunnat vara ett bra sätt att stärka 

vissa av de resultat som intervjuerna speglade, framförallt i målgruppens mobilanvänd-

ning och vanor idag. Enkäter hade med fördel kunnat bidra med triangulering i datain-

samlingen, dock hade enkäter varit svåra att rikta till endast målgruppen för mobilap-

plikationen. 

 

6.3 Etiska och samhälleliga aspekter 

Syftet med mobilapplikationen som prototypen representerar är att bidra till beteende-

förändring och uppmärksamma om individers munhälsa. I utvecklingen av den här ty-

pen av applikationer väcks en del samhälleligt etiska aspekter och perspektiv. Till ex-

empel om hur det genom den här typen av intervention, om effektiv, kan bidra till nya 

sätt i hur användaren tar del av information om sin egen hälsa. Information kan även nå 

ut till en större mängd människor. En annan intressant aspekt är hur mobilapplikationen 

eventuellt kan bidra till effektivisering av kostnader i samhället, då en bättre egen kon-

troll på munhälsa kan minska behoven av eventuell vård och hjälp om munhälsan ris-

kerar försämras. 

Ett etiskt dilemma kring framtagningen av mobilapplikationer generellt är att smartpho-

nes används, som tidigare nämnts i bakgrundskapitlet, i stor utsträckning bland ungdo-

mar. Det går ifrågasätta om det är rätt riktning att genom mobilapplikationen uppmuntra 

till en eventuell fortsatt ökad användning. Dock går det även argumentera för att appli-

kationen är tänkt stödja användarens personliga behov och ge insikt om dem själva och 

därmed fungera som ett verktyg för dem, inte skapa ett ökat beroende. Den här typen 

av frågor har generellt väckts på senare tid, till exempel utvecklas olika verktyg av 
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Google och Apple som syftar till att skapa en ökad medvetenhet för individer i sin an-

vändning av sin smartphone och mobilapplikationsanvändning.  

Den här typen av mobilapplikation väcker också frågor gällande data som registreras 

av användarna. Vilka är det till exempel som har och kan ta del av den insamlade in-

formationen? Vid en ökad funktionalitet för att skapa engagemang och motivation för 

målgruppen, genom till exempel olika jämförelse med andra användare eller spelele-

ment, ökar både osäkerheten i hur beteendeförändring faktiskt antas av användaren. 

6.4 Framtida studier 

Det här arbetet kan ligga till grund för en mer detaljerad prototyp till en mobilapplikat-

ion för själv-monitorering. De svar som resultatet visar kan fungera som inspiration för 

funktioner och delar till mer detaljerade prototypen. När den mer detaljerade prototypen 

väl är utformad kan den i sin tur så småningom komma att presenteras för deltagarna 

till den pågående studien som deltagare genomför själv-monitorering för i dagboksfor-

mat. Detta för att kunna få ytterligare insikter för framtida mobilapplikationen.  

Framtida studier kan även gå djupare i målgruppens behov och även gå in mer på per-

sonanpassade mål som kan vara möjliga att uppnå. Det finns idag en problematik i hur 

Personal Informatics-verktyg upplevs av användare. Den här problematiken kan behöva 

undersökas djupare. Till exempel kan olika lösningar utforskas i hur själv-monitore-

ringen sätts i fokus för användaren och skapar ett långvarigt engagemang baserat på en 

individs egna mål. Det finns även utmaningar i hur registrerade data presenteras och 

visualiseras för användaren så användaren upplever att registreringen i sin tur leder till 

självinsikt.  

6.5 Slutsats 

Frågeställningen för studien var om hur ungdomars uppfattning och attityd är om en 

mobilapplikation, där syftet med applikationen är att hjälpa ungdomar att förbättra sin 

munhälsa genom själv-monitorering. Resultatet visar att det finns en positiv inställning 

till att använda den här typen av mobilapplikation och dess syfte, även om det finns 

fortsatta utmaningar. Studien bidrar med en bättre förståelse för hur framtida utveckl-

ingen av den här mobilapplikationen skall fortskridas. 
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Bilaga 2 – Information om medverkan i studie 

Jag heter Elias Hermansson och skriver nu på mitt examensarbete i Informationstek-

nologi – User Experience Design på Högskolan i Skövde. Examensarbetet görs i sam-

arbete med Göteborgs Universitet, institutionen för odontologi, där mitt arbete går ut 

på att ta fram en prototyp till en mobilapplikation. 

I syfte att ta reda på hur applikationen kan komma att passa för målgruppen (ungdo-

mar i 16–17 års ålder) har jag tänkt genomföra intervjuer och presentera förslag i form 

av prototyper på hur applikationen kan tänkas se ut. Här behöver jag er hjälp och und-

rar om det finns vilja till att ställa upp på intervju. 

Intervjuerna är beräknade att ta ca. 30–45 minuter och de kommer att spelas in för att 

senare transkriberas. Intervjuerna behandlas konfidentiellt och de kommer inte vara 

identifierbara till en individ. Medverkan är frivillig och intervjun kan när som helst 

avbrytas. Deltagandet kan även återkallas i efterhand om så önskas. 

Har ni några frågor? Kontakta Elias på mobil eller e-post angivet nedan, alternativt 

handledare Kajsa på institutionen för informationsteknologi. 

Student:  Handledare: 

Elias Hermansson  Kajsa Nalin 

E-post:   E-post:  

Mobil:  Arbete:  

  Institutionen för informationsteknologi 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om informationen vill behållas, klipp här för att endast ta med samtycke om delta-

gande. 

Jag har läst igenom ovanstående information, informerats om studiens syfte och sam 

 

tycker till att……………………………………………………………. medverkar i 

studien. 

 

Vårdnadshavarens underskrift: ………………………………… Ort/datum:……… 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till deltagande i studien. 

 

Deltagarens underskrift: …………………………………………Ort/datum:……… 
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Bilaga 3 - Intervjumall 

Syftet med mitt arbete är att ta fram en prototyp till en mobilapplikation som riktar in 

sig på beteendeförändring inom ett specifikt hälsoområde. Arbetet är en del av ett större 

forskningsprojekt som Göteborgs Universitet driver och handlar om att undersöka hur 

ungdomar kan uppmuntras till bättre munhälsa. 

Vad jag vill lära mig är att förstå vad som kan vara viktigt i utvecklingen av den här 

typen av applikationer som riktar sig till en yngre målgrupp. Därför samlar jag in in-

formation för att få hjälp med vad som borde ingå i framtagningen av applikationen. 

Jag vill ställa några frågor som har med din vana av applikationer att göra. Dina svar är 

helt anonyma och det är frivilligt för dig att deltaga. Svaren kommer inte kunna kopplas 

till dig som person på något sätt och det du säger används endast för den här undersök-

ningens syfte. Du kan när som helst under intervjuns gång välja att avbryta utan att 

behöva tala om varför. Du får när som helst ställa frågor under tiden om det är något du 

själv undrar över. Det som informationen ska användas till är att hitta mönster bland de 

som jag pratar med och därefter använda informationen för fortsatta arbetet av appli-

kationen. 

Jag kommer anteckna lite under intervjun. Går det bra att jag spelar in? 

Jag tänkte först ställa några övergripande frågor och det är bra för dig att veta 

att det inte finns några rätta eller fel svar. 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

o Hur gammal är du? 

o Vad läser du för program? 

• Har du bra vana med teknik? 

• Använder du dig av en smartphone? 

o Vad använder du oftast mobilen till? 

o Hur ofta använder du mobilen? 

• Vad för typ av applikationer använder du regelbundet/dagligen?  

[T.ex. sociala medier, spel, musik, nyheter, internet, övriga?] 

o Vad får dig att använda dessa applikationer? 

o Vilken var den senaste applikationen du använde? 

Vid [exempel på nämnd mobilapplikation]:  

• Finns det något som motiverar dig att fortsätta använda den?  

[T.ex. push-meddelanden, notifikationer, meddelanden osv.] 

o Hur upplever du dessa? 

• Delar du innehåll i applikationen? 

• Har du hjälp av andra i applikationen för att fortsätta använda den? 

• Vad för funktioner tycker du är viktiga? 

o Finns det något du saknar? 

• Är det något i applikationen som är svårt att förstå?  

[T.ex. svåra begrepp, sammanställningar] 
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Nu tänkte jag gå in på frågor gällande applikationer som fokuserar på hälsa. 

• Är du bekant med applikationer som hjälper spåra något inom hälsa? 

• Använder du applikation(er) som riktar sig in på hälsa?  

[T.ex. för att få hjälp att förbättra kondition, spåra löprundor, spåra vad du 

äter osv.]  

Om ja:  

• Använder du den/de fortfarande? 

o Kan du berätta mer om den/dem? 

o Hur ofta använder du applikationen? 

o Hur fick du uppmärksamhet om applikationen? 

o Vad tycker du är bra med applikationen? 

• Upplever du att applikationen har fungerat för vad den ska bidra med? 

• Vad gör informationen i applikationen tydlig och förståelig? 

• Brukar du dela till sociala medier från applikationen? 

• Får du sammanställningar av hur du har presterat i applikationen?  

[T.ex. i form av grafer, staplar, siffror] 

• Har du använt dig av andra liknande applikationer istället för den här? 

• Är det delar av applikationen som du inte använder? Är dessa otydliga att för-

stå? 

• Hur mycket bilder och ljud har du fått skickat till dig från applikationen? 

Om nej:  

• Har du tidigare använt dig av eller testat den här sortens applikation? 

• Vad tror du skulle få dig att använda någon applikation med inriktning på 

hälsa? 

• Är du bekant med applikationer som finns för att hjälpa förbättra hälsa?  

[T.ex. för att bli påmind om att göra en speciell sak] 

Avtrappning… nu är det bara några frågor till. 

• Hur är din uppfattning om mobiler generellt? 

• Har jag missat att ställa någon fråga?  

• Är det något du själv vill tillägga? 

Jag tänkte nu gå igenom två prototyper med dig. Dessa är lågt detaljerade prototyper 

som visar på hur en mobilapplikation skulle kunna fungera i dess flöde och vissa kom-

ponenter. Så de är begränsade i hur och vad som går göra och klicka på.  

Det här är som sagt i ett tidigt stadie och det är prototypen som testas och inte du. Det 

finns ingenting som du gör som är fel. Men du får gärna tänka högt och säga vad du 

tycker om det du ser och upplever, både om det är bra eller mindre bra. 

• Vad är din första reaktion på prototypen? 

• Skulle du tänka dig använda den här typen av applikation? 

• Vilken del av applikationens design skulle vara mest motiverande för dig? 

• Föredrar du den ena versionen framför den andra? Varför i så fall? 

Tack så jättemycket för ditt deltagande. 


