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Abstract 

The Swedish healthcare is becoming increasingly more pressured as the population 

is getting older and the number of chronically ill higher. The challenges this brings 

have resulted in an already initiated transformation towards a more digital care with 

new e-health services. Cross Technology Solutions wants to contribute to this 

development with its e-health platform LifePod. It works as a link between the 

health care and chronically ill persons. By allowing users to register his or her health 

data in the web application, the caregivers get access to the data immediately and 

use it as a support for decisions in their work.  

LifePod is today in the stage of development and is lacking a well-functioning 

reward system. This project examines the underlying elements of human motivation 

and how a reward system can allude to the circumstances that contribute to 

behavioral change with a person in a web application. The obtained knowledge is 

then used to develop a proposal on a reward system, that in a later stage can be 

implemented in LifePod.  

The project originated from a user-centric design process which began with a data 

acquisition together with a user survey with focus on behavioral change, 

gamification and health applications. It was shown that motivation has a decisive 

significance in achieving behavioral changes and it should therefore be a crucial part 

in a gamified system. Another aspect that appeared was that human motivation is 

based on diverse values and it is therefore important to maintain the perspective of 

the individual in the system design. The insights and identified needs were 

converted into concept ideas, which then resulted in an interactive computer 

prototype of the reward system. The developed system applies gamified 

mechanisms and known icons to enable functions for the user which include the 

ability to accept challenges, to establish goals and to track their progress.  

 

Keywords: LifePod, design process, behavioral change, reward system, motivation.  

 



 

Sammanfattning 

Den svenska vården blir allt mer pressad i takt med att Sveriges befolkning blir äldre 

och andelen kroniskt sjuka ökar. De utmaningar som detta för med sig har föranlett 

en redan påbörjad transformation mot en mer digital vård med nya e-hälsotjänster. 

Cross Technology Solutions vill bidra till denna utveckling med sin e-

hälsoplattform LifePod. Den fungerar som en länk mellan vården och kroniskt sjuka 

personer där de kan fylla i uppgifter om sin hälsa dagligen. Vårdpersonalen får sedan 

tillgång till denna data direkt och använder detta som beslutsstöd i sitt arbete.  

LifePod är idag i ett utvecklingsstadium och saknar ett välfungerande och utarbetat 

belöningssystem. Detta projekt undersöker de bakomliggande faktorerna till den 

mänskliga motivationen och hur ett belöningssystem i en webbapplikation kan 

anspela på de omständigheter som bidrar till en beteendeförändring hos en individ. 

Kunskaperna användes för att ta fram ett förslag på ett belöningssystem som i ett 

senare skede ska kunna implementeras i LifePod.  

Projektet utgick från en användarcentrerad designprocess som inleddes med en 

datainsamling tillsammans med en användarundersökning med fokus på 

beteendeförändring, gamification och hälsoappar. Denna del visade att motivation 

är en avgörande del i att uppnå beteendeförändring och är viktig att ha som 

utgångspunkt i ett gamifierat system. Det framgick också att människors motivation 

grundar sig i individuella värderingar och det är därför viktigt att bibehålla detta 

perspektiv i utformningen av systemet. Insikterna och de identifierade behoven 

omsattes i konceptidéer som slutligen resulterade i en interaktiv datorprototyp av 

belöningssystemet. Det framtagna belöningssystemet tillämpar gamifierade 

mekanismer samt välkända ikoner för att implementera funktioner för användaren 

som att kunna anta utmaningar, sätta upp mål samt följa sin utveckling. 

 

Nyckelord: LifePod, designprocess, beteendeförändring, belöningssystem, 

motivation.  
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1 Introduktion 

En kort introduktion till varför arbetet utförs ges tillsammans med en presentation 

av målen för projektet. Begränsningar med arbetet tas upp och rapportens struktur 

redogörs för läsaren. 

 

Sveriges invånare blir allt äldre. År 2015 var medellivslängden 84,0 år för kvinnor 

och 80,4 år för män. Till år 2060 beräknas dessa siffror öka till 89,1 respektive 86,7 

år [1]. En äldre befolkning medför också att andelen kroniskt sjuka kommer att öka, 

vilket påverkar behovet av vård och omsorg. En prognos från 2013 visade att 

kostnaden för äldreomsorg och sjukvård beräknas öka med 270 % fram till år 2040 

[2]. För att kunna hantera de stora utmaningarna som följer av ökade kostnader och 

att allt fler kommer att behöva vård, krävs nya lösningar. Att införa digitala tekniker 

inom vården är ett sätt att lösa en del av dessa utmaningar. Digitala lösningar kan 

bidra till en större tillgänglighet av vård och omsorg samt ge en högre vårdkvalitet 

[3]. Arbetet med att införa digitala lösningar inom vården är redan på gång och 

enligt Vision e-hälsa 2025, som infördes i mars 2016 av regeringen, ska Sverige 

vara bäst i världen på e-hälsa 2025 [4]. Genom att utnyttja digitalisering och 

möjligheterna som e-hälsa tillgodoser kan vården bli mer jämlik, tillgänglig, 

effektiv och säker för alla [4]. 

I november 2017 fanns det över 318 000 hälsorelaterade appar att tillgå över hela 

världen, och 200 stycken tillkommer varje dag [5]. Detta är nästan en fördubbling 

mot vad som fanns två år tidigare, vilket tyder på en väldigt snabb expansion av 

hälsoappar. Majoriteten av alla hälsoappar är generellt välbefinnandeapplikationer 

men antalet hälsotillståndsappar, ofta associerade med patientvård, ökar i en 

snabbare takt [5]. Trots den stora mängden av appar som fokuserar på hälsa är det 

få som laddas ner av befolkningen. För Android representerade 41 applikationer 

(0,03 % av utbudet) nästan hälften av alla installationer, medan cirka 86 % av 

apparna installerades färre än 5 000 gånger [5].  

Livsstilsberoende sjukdomar står för en betydande del av de kroniska sjukdomarna 

som antas öka i framtiden, vilket innebär att en förbättrad livsstil hos befolkningen 

kan förhindra insjuknanden [6]. Applikationer är ett av de verktyg som kan 

användas både för att förebygga och monitorera kroniska sjukdomar. För att det ska 

vara ett alternativ krävs det inte bara att applikationerna integreras i sjukvården utan 

också att patienterna faktiskt ska använda dem. En viktig del av detta är att 

användarna ska vara motiverade och se nyttan med att använda systemen. Att 
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implementera ett belöningssystem i applikationen kan vara ett sätt att påverka 

användarens motivation och ge en beteendeförändring. Detta var vad som 

undersöktes i detta projekt.  

1.1 Projekt och mål 

Cross Technology Solutions har utvecklat e-hälsoplattformen LifePod. Den 

fungerar som en länk mellan vården och kroniskt sjuka personer där de kan fylla i 

uppgifter om sin hälsa dagligen. Vårdpersonalen får sedan tillgång till denna data 

direkt när den fyllts i och använder detta som beslutsstöd i sitt arbete. Många 

kroniska sjukdomar är en konsekvens av en ohälsosam livsstil, vilket innebär att det 

krävs förändring av vanor och beteenden hos den drabbade. Motivation är en viktig 

del för att få personer att ändra sitt hälsobeteende. Ett sätt att uppnå en högre 

motivationsnivå kan vara att införa ett fungerande belöningssystem.  

Syftet med detta projekt var därför att utforma ett belöningssystem till LifePod som 

skulle uppmuntra en mer hälsosam livsstil.  

För att utforma ett belöningssystem som ger den önskade effekten behövde arbetet 

genomgå ett antal steg;  

• Undersöka de underliggande mekanismerna för hur det mänskliga psyket 

och motivation fungerar samt vad som stödjer beteendeförändringar.  

• Granska marknaden och utreda vilka belöningssystem som är applicerbara 

och mest passande för LifePod. 

• Undersöka och observera målgruppen för att få insikt i deras situation och 

behov.  

• Generera idéer och skissa eventuella lösningar för att sedan specificera 

designen. 

• Ta fram en interaktiv datorprototyp. 

 Projektets avgränsningar 

Just nu utför Cross Technology Solutions en klinisk studie tillsammans med Hjärt- 

och kärlavdelningen på Skånes Universitetssjukvård i Lund och Malmö. Detta 

projekt kommer därför att utgå från denna studie och användarna som kontaktas är 

deltagare i samma studie. 

Då användargruppen består av personer med kroniska sjukdomar och den data 

personerna fyller i ska behandlas som patientdata var det viktigt att denna hanterades 

med försiktighet. Detta var något att ta hänsyn till vid utvecklingen av nya 

prototyper, så att personlig information inte fördes vidare till parter som inte hade 

rätt till uppgifterna. 
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Användargruppen är de med kroniska sjukdomar såsom KOL och kardiovaskulära 

sjukdomar. Det finns yngre personer som drabbas av dessa sjukdomar, men då 

användargruppen domineras av äldre personer har framtagningen av möjliga 

lösningar för projektet främst utgått från användare som är äldre än 55 år. Detta 

baseras på användarna som deltagit i de studier som hittills genomförts av Cross 

Technology Solutions. Till följd av detta var också antalet användare tillgängliga 

för intervju begränsad och det var svårt att få en bra fördelning av användare.  

All interaktion med LifePod skedde i en demomiljö vilket innebar att användarna 

var fiktiva personer där data genererades automatiskt med jämna mellanrum. 

Inställningar och registreringar som gjordes manuellt återställdes varje dygn och 

funktionerna skilde sig åt något jämfört med versionen som används kliniskt. Det 

var därför svårt att testa en del funktioner över tid.  

1.2 Rapportens struktur 

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning till projektet varefter en 

övergripande redogörelse ges av de tre faserna i designprocessen som har använts 

under projektets gång; koncept-, bearbetnings- samt detaljeringsfasen. Faserna 

används som utgångspunkt i arbetet, där tekniker och arbetssätt associerade med 

respektive fas beskrivs i efterföljande kapitel. Därefter följer processen av 

prototyputveckling med mer ingående beskrivningar av tillvägagångssättet samt 

resultaten som uppnåddes i de olika stegen. Avslutningsvis diskuteras metoden och 

resultatet. En presentation av slutsatserna ges också. 

1.3 Arbetsfördelning 

Under projektets gång har arbetet fördelats lika mellan de två författarna. Båda 

författarna har varit lika delaktiga i projektets alla delar. Eftersom båda författarna 

har läst samma kurser och specialisering har de likvärdig bakgrund och samarbetet 

har flutit på utan problem. Under framställningen av rapporten har båda författarna 

varit involverade i varje del.    
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en presentation av LifePod och dess användargrupp. 

Därefter följer beskrivningar av begrepp som är aktuella för arbetet. 

2.1 LifePod 

Cross Technology Solutions har utvecklat e-hälsoplattformen LifePod. LifePod är 

utformad som en webbapplikation och är CE-märkt som en medicinteknisk produkt. 

Syftet med LifePod är att identifiera vilka patienter som är i störst behov av vård 

med målet att förändra vården från kalenderstyrd till behovs- och individanpassad. 

LifePod kan integreras med andra applikationer, sensorer och medicintekniska 

produkter och är utvecklad för personer med kroniska sjukdomar såsom KOL och 

kardiovaskulära sjukdomar. En personlig vårdprofil skapas för varje patient med 

relevanta parametrar för just den individen, vilket visas till vänster i Figur 2.1. Under 

varje parameter finns en diod, som beroende på sin färg indikerar om patientens 

värden ligger inom de önskade gränserna, uppsatta av vårdpersonal. Utöver diodens 

färg ges återkoppling på det registrerade värdet genom att gubbar i olika färger visas 

för patienten. Dessa kan ses till höger i Figur 2.1. Patienten har även tillgång till sin 

statistik, där en samling av tidigare värden visas på ett överskådligt sätt. Statistiken 

för parametrar kopplade till hjärtat visas i Figur 2.2. I Figur 2.3 visas en skärmdump 

på LifePod där patienten registrerar en utförd fysisk aktivitet.  

Hälsodata kan rapporteras via en dator, mobil eller läsplatta. Värden av hälsodata 

analyseras av algoritmer där artificiell intelligens används som samlar och sorterar 

all data på plattformen. Patienterna placeras sedan automatiskt i en prioritetslista 

utifrån hälsotillstånd och vårdbehov. Denna lista är tillgänglig för vården och 

visualiseras genom att de patienter som har sämst hälsostatus prioriteras högst och 

därmed placeras längst upp i listan. Genom att all vårddata och patientens 

hälsostatus presenteras på ett prioriterat och lättöverskådligt sätt kan LifePod 

användas som ett beslutsstödsystem för vårdpersonalen. Det gör det också möjligt 

att inom vården jobba med prevention och eventuellt förhindra följdsjukdomar. 
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Figur 2.1 Till vänster visas startsidan för LifePod och några av de parametrar som användaren 

kan trycka på för att fylla i sina värden. Till höger visas gubbarna som kommer upp när 

användaren fyllt i ett värde. 

 

 

Figur 2.2 Exempel på hur statistiken 

visualiseras för användaren. Här för 

blodtryck och vilopuls. 

Figur 2.3 Fönstret som kommer upp 

när användaren ska fylla i värden för 

fysisk aktivitet.  
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2.2 Användargrupp 

LifePod är framtaget för personer som lider av kroniska sjukdomar med syfte att 

underlätta vården och göra det lättare för användarna att hantera och övervaka sin 

sjukdom. De kroniska sjukdomar som Cross Technology Solutions först och främst 

har riktat in sig på är KOL och hjärtinfarkt. KOL står för kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom och är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna [7]. 

Sjukdomen orsakas främst av tobaksrökning och är väldigt ovanlig hos folk som 

inte röker. Behandling av KOL går ut på att förhindra fortsatt försämring av 

lungorna då den skada som redan skett är irreversibel. Det innebär att den viktigaste 

delen av behandlingen, och det enda som förhindrar utvecklingen av sjukdomen, är 

att den drabbade slutar röka [7].  

Vid en hjärtinfarkt uppstår syrebrist i delar av hjärtat till följd av att blodet inte 

kommer fram dit, vilket kan leda till att hjärtmuskeln skadas [8]. Hindret beror ofta 

på att en blodpropp har bildats som täpper hela eller delar av kranskärl. Risken för 

hjärtinfarkt ökar med vissa faktorer som ofta är livsstilsrelaterade. Rökning, höga 

blodfetter till följd av dålig kost, diabetes och högt blodtryck är några av faktorerna 

som påverkar. Risken att drabbas ökar också med åldern [8]. 

Båda sjukdomarna uppstår ofta i ett senare stadium i livet vilket innebär att 

användarna av LifePod också är lite äldre. Åldersfördelningen bland användarna 

som varit med i de studier genomförda av Cross Technology Solutions kan ses i 

Tabell 2.1. Av användarna är 80 % män och resterande 20 % kvinnor.  

  

Tabell 2.1 Åldersfördelningen för LifePods användare. 

Ålder (år) Andel (%) 

≤ 45 4 

46–50 10 

51–55 10 

56–60 14 

61–65 18 

66–70 20 

71–75 18 

≥ 76 6 
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2.3 Hälsa och hälsobeteende 

Fysisk aktivitet förbättrar den fysiska och mentala hälsan och minskar risken för 

förtidig död och en rad olika icke-smittsamma sjukdomar, som exempelvis 

kardiovaskulära sjukdomar och typ 2 diabetes [9]. Trots att det är känt att fysisk 

aktivitet leder till en bättre hälsa är det fortfarande många människor som inte utför 

aktiviteter regelbundet eller ens överhuvudtaget [10]. Icke-smittsamma sjukdomar, 

även kallat livsstilssjukdomar, består av fyra huvudgrupper, där de kardiovaskulära 

sjukdomarna tillhör den största. Dessa kan till stor del förebyggas genom en 

hälsosam livsstil, som innebär en minimering av tobaksanvändning, fysisk 

inaktivitet, alkohol och dåliga matvanor [9].  

Användarna av e-hälsoplattformen LifePod har kroniska sjukdomar, som ofta 

uppkommer som en följd av ett osunt leverne. Genom att motivera användarna till 

att förändra sitt beteende och därmed göra sin livsstil mer hälsosam, där fysisk 

aktivitet ingår, förlängs deras liv samtidigt som ekonomiska besparingar görs i 

samhället [9]. 

2.4 Gamification 

Gamification är ett begrepp som definieras av Deterding et al. [11] som användandet 

av spelelement i en kontext utanför spelvärlden. Syftet med gamification är att 

motivera användare i det vardagliga livet och göra aktiviteter mer lockande genom 

att använda element som återfinns i designen för spel. Genom användningen av spel 

kan nivåer av medvetande och lärande öka för användare, vilket är ett viktigt steg i 

processen för beteendeförändringar [12]. Det finns dock få studier som visar om 

implementeringen av gamification är resultatrikt. Studier med utvärderingsmetoder 

baseras främst på åsikter från användare och inte på faktiska effekter, det vill säga 

resulterande beteendeförändringar [13]. 

2.5 Quantified self 

Quantified self (QS) kan beskrivas som självkännedom genom uppföljning av 

egenmätta värden [14]. Individen samlar in och registrerar parametrar kopplade till 

fysisk aktivitet som analyseras med syftet att öka förståelsen om sig själv. Genom 

att läsa om sina resultat och även reflektera över dessa kan användaren studera vad 

som åstadkommits, vilket kan leda till en attitydförändring eller en omformning av 

beteendet [10]. Information som presenteras med konkreta, numeriska data relaterat 

till fysisk aktivitet kallas för ett quantified system. Användaren kan få återkoppling 

både i realtid och i efterhand genom en mobil- eller webbapplikation och kan genom 
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det följa sina framsteg och sätta upp mål. Trots att målsättning och återkoppling är 

två komponenter som används inom gamifierade system används de frekvent inom 

sammanhang som är helt utanför spelvärlden och därför kan de klassificeras som 

quantified elements [10]. 
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3 Interaktionsdesignprocessen  

Interaktionsdesign som begrepp förklaras och den interaktionsdesignprocess som 

har fungerat som utgångspunkt i detta projekt presenteras. 

 

Design är en process för att bestämma egenskaperna hos en artefakt för att underlätta 

för framtida användare och intressenter att hantera problem [15]. Interaktionsdesign 

handlar om att underlätta och förbättra sättet som människor kommunicerar och 

interagerar i vardags- och yrkeslivet genom design av interaktiva produkter och 

tjänster [16]. Fokus ligger på att utforma användarupplevelser och det är därför 

viktigt att designa utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Användarcentrerad 

design handlar om att designa med människan i centrum och utveckla produkter 

utifrån information om vem som ska använda dem [17]. För att designa interaktiva 

produkter finns det ett antal olika modeller utformade för att vägleda designern 

genom interaktionsdesignprocessen. 

Denna rapport utgår från designprocessen beskriven av Mattias Arvola i boken 

Interaktionsdesign och UX [15]. Huvudfokus ligger på att designa med människan 

i centrum för att garantera att produkten eller tjänsten är värdefull för användaren i 

den tänkta situationen. Utgångspunkten för detta kommer från ISO-standarden ISO 

9241–210 (2010) som definierar design med människan i centrum som en iterativ 

process, vilket visas i Figur 3.1. Processen innehåller en iterationssnurra som är 

uppbyggd av fyra aktiviteter; insikter, avsikter, idéer och värderingar [15]. Innan 

processen går in i iterationssnurran utförs en planering som initierar arbetet. Efter 

planeringen är det första steget att samla information om brukssituationen. Målet 

med detta steg är att designern ska få insikter om situationen för att kunna 

specificera och förstå den. Insikterna ska i nästa steg omsättas till avsikter och krav 

innan designlösningar produceras. Tredje steget i iterationssnurran handlar om att 

generera idéer på designlösningar. Därefter jämförs designlösningarna mot varandra 

och värderas gentemot kraven som användare och intressenter har. Dessa fyra steg 

upprepas i en iterativ process tills dess att en idé har tagits fram som uppfyller kraven 

[15]. 
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Designprocessen delas ofta in i tre faser; konceptfas, bearbetningsfas och 

detaljeringsfas, se Figur 3.2. Varje fas består av den beskrivna iterativa processen, 

grundad i ISO 9241–210, men där de fyra aktiviteterna är kopplade till specifika 

tekniker och arbetssätt som är associerade med respektive fas. I början av en 

designprocess befinner sig arbetet i konceptfasen. Det viktiga här är att skapa en 

uppfattning om vad som ska åstadkommas och generera idéer. Nästa fas är 

bearbetningsfasen där idéerna som uppkommer i konceptfasen ska ta en mer fysisk 

form och designprinciperna ska bestämmas. Denna fas resulterar i en övergripande 

utformning av produkten som sedan kan tas vidare för att förfinas och specificeras 

i detaljeringsfasen [15]. I följande delkapitel ges en mer detaljerad redogörelse av 

respektive fas. 

 

Figur 3.2 Överblick av designprocessens tre faser; konceptfasen, bearbetningsfasen och 

detaljeringsfasen, där varje fas består av en iterativ process.  

 

Figur 3.1 Visualisering av en iterativ designprocess med fyra aktiviteter; insikter, avsikter, 

idéer och värdering. 
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3.1 Konceptfasen 

Konceptfasen handlar om att ta reda på vad som är eftertraktat hos projektets 

intressenter, undersöka varför en beställare vill ha en produkt eller tjänst och ta reda 

på vad som finns på marknaden. Syftet är att idéer ska alstras och testas för att sedan 

resultera i förslag.  

Konceptfasen inleds med planering och förberedelse. Därefter går den in i ett skede 

som handlar om att skapa insikter om användarna. För att designa en produkt med 

människan i centrum gäller det att få insikt i vilka användarna är och hur de fungerar 

i olika situationer. För att erhålla de nödvändiga insikterna krävs efterforskningar i 

form av undersökningar om användargruppen, kompletterat med inlevelseförmåga 

och empati från designern för att sätta in sig i användarens situation. Innan 

användarundersökningarna inleds är det viktigt att klargöra vad projektet handlar 

om och definiera målgruppen. Därefter kan designern gå vidare med datainsamling 

genom att träffa användare och exempelvis utföra intervjuer. Efter datainsamlingen 

ska all data sammanställas och analyseras för att sedan definiera designerns och 

intressenternas avsikter. Mål sätts upp, vilka grundar sig i insikterna som har nåtts 

om målgruppen, användarens behov samt intressenternas behov. Avsikterna och 

målen ska sedan omsättas till designlösningar på en övergripande nivå vilket innebär 

att idéer och designkoncept ska börja genereras. Därefter övergår designprocessen 

till fas två, bearbetningsfasen.   

3.2 Bearbetningsfasen 

I bearbetningsfasen tas en operativ bild av idéerna fram och principerna för designen 

bestäms. Efter konceptfasen finns det en övergripande bild av vad som ska tas fram 

och varför, men inte hur det ska göras. Syftet med bearbetningsfasen är därför att ta 

fram funktioner och innehåll, bestämma hur gränssnitt ska vara utformade och hur 

interaktionen ska fungera.  

Denna fas kan behöva genomgå kompletterande undersökningar med användare och 

intressenter innan designern fastställer avsikterna. När detta har utarbetats kan 

designarbetet gå vidare genom att designern börjar skissa på lösningar. Tillslut ska 

detta leda fram till pappersprototyper som ska testas på olika användare vilket 

fungerar som värdering av resultatet i bearbetningsfasen. När detta är gjort omsätts 

resultatet i omdesign och arbetet går då in i nästa iteration, detaljeringsfasen. 
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3.3 Detaljeringsfasen 

Detaljeringsfasen är den sista fasen i processen och är där utformningen förfinas 

ytterligare och produkten eller tjänsten specificeras. Även här kan det krävas en 

kompletterande undersökning med användare och intressenter för att besvara frågor 

kring hur mycket och hur ofta något behöver utföras, vilket kan vara värdefullt att 

veta i ett fortsatt designarbete. Resultatet av denna undersökning tillsammans med 

resultatet av bearbetningsfasen ska omsättas i specifika, kvantitativa användar- och 

verksamhetskrav. Till detta utförs en omdesign som ska resultera i detaljerade 

interaktiva datorbaserade prototyper. Designprocessen handlar i detta skede om att 

generera idéer som främst berör utseende och känsla. Saker som funktioner, 

interaktion och struktur kan omarbetas eller läggas till vid behov. På den framtagna 

datorprototypen utförs en avslutande användbarhetstestning för att ta reda på om 

målen har uppnåtts, om produkten har förbättrats jämfört med tidigare och hur den 

står sig i jämförelse med andra produkter. Därefter tas särskilda 

designspecifikationer fram eller så tillåts datorprotypen fungera som specifikation i 

sig själv.   

När detaljeringsfasen är avslutad och designen färdigställd och godkänd, 

överlämnas den vidare för implementation. 
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4 Konceptfasen 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet och resultatet av den initiala fasen i 

designprocessen. Det läggs en teoretisk grund för projektet där olika 

belöningsmekanismer och designelement introduceras. Informationen 

sammanställs och analyseras vilket resulterar i konceptidéer. 

 

Konceptfasen är den första fasen i designprocessen som presenterades i kapitel 3 

och inleder designarbetet. Den initieras med en informationsinsamling där 

nödvändig teori för arbetet samlas in och presenteras. Sedan fortsätter 

datainsamlingen med att undersöka användningen av hälsoappar samt uppfattningen 

angående motivation och belöningssystem hos personer i varierande ålder. Detta 

åstadkoms genom att en enkät utformas med frågor som berör dessa ämnen och som 

distribueras i författarnas sociala kanaler. Arbetet fortsätter sedan med att analysera 

ihopsamlade data vilket ger en grund för insikter och utifrån detta utformas mål. När 

målen är definierade går arbetet in i en idégenereringsfas där idéer på olika 

funktioner och designelement arbetas fram. Resultatet av konceptfasen är slutligen 

ett antal förslag och idéer som tas vidare i designprocessen till bearbetningsfasen.   

4.1 Informationsinsamling 

För att få en bra teoretisk grund och kunna motivera besluten som tas i arbetet, 

utfördes en utförlig litteraturstudie där teorier om människans psykologi och 

motivation undersöktes. Utöver det utforskades den befintliga marknaden inom 

området och olika mekanismer och element för belöningssystem kartlades. 

 Beteendeförändring 

Att förändra ett beteende kräver en genomtänkt process för att få ett lyckat resultat 

som innebär en långvarig, hållbar omställning. En viktig aspekt inför en förändring 

är att individen bör ha tilltro till sin egen förmåga för att lyckas. Det finns flera olika 

modeller som kan tillämpas när en förändring ska genomföras och nedan presenteras 

två av de vanligaste; den transteoretiska modellen och Foggs beteendemodell. De 
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förklarar hur strategier bör utformas för största möjliga chans till att lyckas 

genomföra en önskad förändring i beteendet hos individer. 

4.1.1.1 Transteoretiska modellen 

Den transteoretiska modellen (TTM) är en modell som kan appliceras på individer 

som genomgår en avsiktlig beteendeförändring. Modellen utgår ifrån olika 

förändringsstadier som individer förflyttar sig mellan när de genomför en 

modifikation av sitt beteende [18]. Tiden som varje individ spenderar i ett visst 

stadium varierar, men stegen för att gå vidare till nästa stadium är samma för alla. 

Det är också vanligt att individer återvänder till vissa stadier. Modellen består av 

fem olika stadier där varje stadium innefattar vissa specifika principer och 

förändringsprocesser för att främja en optimal utveckling och för att förhindra 

återfall. Dessa inkluderar beslutsbalans, egenförmåga och beslutsprocesser. 

Förnekelse. I denna fas har individen inga avsikter att genomföra en förändring 

inom en snar framtid. Att befinna sig i detta stadium kan bero på att personen inte 

besitter tillräckligt med information eller inte är medveten om konsekvenserna av 

sitt beteende. Har personen tidigare genomfört misslyckade försök till att förändras 

kan detta orsaka en tro på en sämre förmåga att fullfölja en förändring. 

Begrundande. Personen är nu medveten om fördelarna med en beteendeförändring 

och även om riskerna med sitt nuvarande beteende. En förändring övervägs och 

planeras inom det närmsta halvåret. Avvägningen mellan för- och nackdelar är en 

anledning till att en lång period spenderas i detta stadium.  

Förberedelse. Individen har en plan för sina handlingar och har för avsikt att 

genomföra en åtgärd inom den närmsta framtiden. 

Handling. Åtgärder vidtas av individen och en förändring genomförs. Handlingen 

som utförs kan direkt kopplas samman med en beteendeförändring i livsstilen. 

Vidmakthållande. Individen har genomfört specifika förändringar och arbetar för att 

befästa dessa och förhindra återfall. Efterhand växer självförtroendet att 

förändringen kan fortsätta och risken att falla tillbaka i gamla mönster minskar.    

Förändring är en process som utvecklas över tid och som kan motiveras genom att 

öka förståelsen för de olika fördelarna en viss beteendeförändring ger. Genom att 

sätta kortsiktiga, realistiska mål för individen, som att nå nästa steg i processen, 

främjas förändringsprocessen [19].  

4.1.1.2 Persuasive technology och Foggs beteendemodell 

Persuasive technology (PT) är interaktiva informationssystem designade för att 

påverka användarens attityder eller ändra beteende [20]. PT kan användas för att 

hjälpa och motivera användaren att anamma fördelaktiga beteenden och undvika 

skadliga beteenden, utan att agera tvingande [21]. 
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Att designa en applikation med hjälp av persuasive design innebär att designen sker 

med en intention där målet är att få användaren att anamma ett specifikt beteende. 

För att persuasive design ska bli lyckad måste förståelse för vilka faktorer som leder 

till beteendeförändring finnas. Denna insikt blir möjlig om Foggs beteendemodell 

(FBM) tillämpas. FBM är en psykologisk modell som beskriver mekanismerna som 

ligger bakom människans beteende. Modellen identifierar tre nyckelfaktorer som 

måste interagera för att ett visst beteende ska utföras; motivation, förmåga och 

triggers, vilket illustreras i Figur 4.1 [22]. Genom att låta dessa vara kärnpunkterna 

i persuasive technology och i designarbetet fokusera på att öka motivationen, 

tillgängligheten och triggingbeteendet hos användaren, kan denne påverkas att få ett 

önskvärt målbeteende. 

Figur 4.1 De tre faktorerna motivation, förmåga och triggers måste samverka samtidigt för att 

uppnå ett specifikt beteende enligt Foggs beteendemodell [22]. 

 

 Motivation 

Motivation är en av faktorerna som identifierats som avgörande för att uppnå en 

beteendeförändring hos en individ och är därför viktig att ha med som en central roll 

i arbetet [22]. 

En person som inte känner kraft eller inspiration att agera karakteriseras som 

omotiverad, medan en person som aktivt jobbar mot något anses vara motiverad. 

Vid diskussion om motivation är det viktigt att poängtera att personer inte bara 

besitter olika mängd motivation utan även att motivationens karaktär kan vara olika. 

Karaktären av motivationen beskrivs av dess orientering och berör underliggande 

attityder och mål som är orsaken till att en viss handling utförs [23].  
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4.1.2.1 Self-determination theory 

Self-determination theory (SDT) är en etablerad och välanvänd modell för att 

beskriva den mänskliga motivationen och dess orsaker. SDT lyfter fram skillnaden 

mellan beteenden som är relativt kontrollerade och styrda utifrån med de som är 

relativt autonoma och kommer inifrån [24]. Den mänskliga motivationen delas 

traditionellt in i två typer beroende på ursprunget av motivationen; inre motivation 

och yttre motivation. Inre motivation innebär att individen engagerar sig i en uppgift 

då den anses innerligt intressant och den egna vinningen på att utföra uppgiften 

inses. Yttre motivation innebär att individen utför uppgifter baserat på förväntade 

utifrån kommande belöningar [23].  

SDT använder sig av termen internalisering för att beskriva processen när ett 

beteende blir mer och mer autonomt reglerat eller värderat över tid. Den generella 

uppfattningen är att inre motivation är mer önskvärt än yttre motivation då den för 

med sig ett förbättrat psykiskt välmående samt att kvaliteten av arbetssättet och 

ansträngningsnivån ökar [25]. Istället för att helt separera de två olika typerna inför 

SDT ett kontinuum som beskriver graden av internalisering hos en yttre motivator 

[24].  

 Målsättning 

Ett mål kan beskrivas som ett önskvärt, konkret resultat en individ vill uppnå inom 

en specifik tidsram och bör vara kvantifierbart för att kunna avgöra om målet 

uppnåtts eller inte [26]. Genom att ha ett medvetet utsatt mål påverkas handlingarna 

som individen utför [27]. Ett uppsatt mål influerar hur handlingar genomförs av 

individer genom att uthålligheten förstärks och ansträngningen intensifieras. 

Uppmärksamheten riktas mot målinriktade aktiviteter och engagemang initieras för 

utveckling av relevanta strategier för att kunna nå uppsatta mål. En viktig aspekt är 

att återkoppling sker, där progressen i förhållande till målet framgår. Om framstegen 

är vaga är det svårt för individen att justera sina utförandestrategier och nivån av 

ansträngning som målet kräver [27].  

För att uppnå ett lyckat utförande är det relevant att uppgiften som ska genomföras 

är någorlunda avancerad. En uppgift som är för svår eller för lätt resulterar istället i 

att användaren engagerar sig med en lägre ansträningsnivå. Endast en uppmaning 

till användaren att göra sitt bästa vid genomförandet av en uppgift resulterar inte i 

bästa möjliga utfall, då flera ansträngningsnivåer finns tillgängliga och inga externa 

referenser till målet finns. För att optimera åtagandet av ett mål finns det två 

nyckelfaktorer; anledningarna till varför det är viktigt att målet uppnås, alltså att 

utfallen från ett uppnått resultat är av betydelse, samt tron på att målet är nåbart [27].  
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 Belöningssystem 

Det finns olika typer av mekanismer som kan fungera som interaktion mellan en 

användare och ett system i syfte att påverka användarens motivation för att uppnå 

en beteendeförändring [28]. Det är viktigt att identifiera vilka av dessa mekanismer 

som är optimala för att uppnå ett visst målbeteende hos den berörda 

användargruppen. När dessa väl har identifierats kan de sedan implementeras med 

hjälp av olika designelement. 

4.1.4.1 Mekanismer 

Nedan följer beskrivning av några av de vanligast förekommande mekanismer som 

används i gamifierade system. 

• Feedback. Feedback avser den information om framgång som ges till 

användaren från en extern källa. System som är medvetna om det aktuella 

tillståndet och vilka mål som är uppsatta för användaren kan både ge 

information om gapet mellan dessa och ge förslag på förbättringar. Om ett 

system använder sig av direkt feedback, där användaren får feedback i 

samband med utförd handling, får denne en starkare länk mellan beteende 

och konsekvenser. Används ackumulerad feedback får användaren istället 

en sammanställd feedback vid ett senare tillfälle vilket ökar medvetenheten 

kring sitt beteende [28]. Feedback kan också öka den inre motivationen om 

den är informativ och stödjer kompetensbehov [25]. En risk med feedback 

är att den inre motivationen minskar om den uppfattas som kontrollerande 

eller autonom [25]. 

Det finns både positiv och negativ feedback. Deras respektive effekter på 

det mänskliga psyket råder det delade meningar kring, det avser också 

vilken som är mest effektiv för att uppmuntra beteendeförändringar [29]. 

En vanlig åsikt är att positiv feedback är mer effektivt för att motivera mot 

ett specifikt mål än negativ feedback. Positiv feedback uppmuntrar till att 

upprepa ett beteende om det berör ens engagemang och värdering läggs inte 

i om tillräckliga framsteg har genomförts. Negativ feedback uppmuntrar till 

att försöka mer om informationen signalerar att inte tillräckliga framsteg 

gjorts snarare än vad det signalerar om otillräckligt engagemang [29]. 

 

• Belöning. Allting som ges till användaren efter att något har uppnåtts 

betraktas som en belöning. Belöning är en utpräglad extern motivator och 

påverkar inte användarens förmåga. Det innebär att det är svårt att uppnå 

beteendeförändring genom belöningar, vilket gör det svårt att upprätthålla 

motivationen under en längre tid. De som triggas av sådana belöningar 

behöver också större belöningar ju mer tiden fortlöper för att upprätthålla 

motivationen. Dessutom kan belöningar som en typisk extern 
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motivationsfaktor ha negativ inverkan på de som redan har inre motivation 

[28].   

 

• Utmaningar. Att använda utmaningar som en interaktion mellan användare 

och system fungerar väl när antalet användare är högt och deras 

förutsättningar skiljer sig åt [28]. Genom utmaningar kan ett större mål, som 

känns ouppnåeligt, delas in i mindre uppgifter som då kan upplevas mer 

hanterbara för individen. Det kan också nyttjas om användaren inte har ett 

specifikt mål utan behöver motiveras till en förändring. Ett problem med 

utmaningar är att de kanske inte passar alla användare och det kan därför 

vara bra med individuella uppgifter som ger en gynnsam stimulans. I Figur 

4.2 visas träningsapplikationen Nike+ Run Club, där mekanismen 

implementerats. Användaren får information om tillgängliga utmaningar, 

vad som krävs för att klara av dem och kan själv välja vilka som ska antas. 

                Figur 4.2 Skärmdump på sidan för utmaningar i träningsappen Nike+ Run Club. 

 

• Utbildning. Genom att ge användaren råd och kunskap om ett önskat 

målbeteende kan motivationen förbättras. Det är något som krävs när 

användaren saknar kunskap om hur och varför handlingar borde utföras. 

Den primära användningen av utbildning sker oftast i tidiga stadier av 

förändring och det är även då den är som mest effektiv [28]. I senare skeden 
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kan moment av utbildning användas för att upprätthålla intresset för 

användare. 

  

• Tävling. Tävling är en typ av konkurrerande mekanism som kan användas 

när flera användare försöker uppnå ett gemensamt mål. Att använda denna 

typ av interaktion kan vara motiverande för tävlingsinriktade individer som 

har liknande förutsättningar och färdigheter [28]. Om användarna istället 

befinner sig på olika färdighetsnivåer kan detta skapa en viss problematik 

eftersom tävlingsvillkoren då skiljer sig åt för de olika individerna.  

 

• Samarbete. Samarbete är en process där flera parter arbetar mot ett 

gemensamt mål. När denna process sker anonymt, det vill säga att 

användarna inte träffas eller ens vet namnen på de övriga i gruppen, kan 

denna interaktion vara mindre effektiv [28]. Känner individen att arbetet 

hen tillför är absolut nödvändigt för gruppen kan motivationen öka, trots en 

anonymitet [30]. 

4.1.4.2 Designelement  

För att implementera de olika mekanismerna används designelement för att uppnå 

de önskade effekterna av respektive mekanism [28]. Nedan följer några olika 

element som används i gamifierade system.  

• Uppgifter. Användaren får uppgifter som behöver slutföras för att uppnå ett 

mål. Ett sätt att dela upp större uppgifter i mindre delar på ett upplyftande 

sätt. Försiktighet måste appliceras så att uppgifterna inte blir tvingande eller 

autonoma.     

 

• Mål. Om användaren har möjlighet att sätta upp egna mål stöds användarens 

autonomi och det blir lättare att uppnå en beteendeförändring. Det är 

avgörande att detta görs på rätt sätt med målbeteendet i centrum. 

 

• Poäng och nivåer. Några av de mest grundläggande elementen inom 

spelvärlden i syfte att sätta ett numeriskt värde på belöningar och evaluera 

beteende [25, 28]. Används för att hålla koll på användarens prestation och 

ge återkoppling till användaren om dennes beteende. Poäng kan användas 

på ett sådant sätt att de representerar användarens status och det är möjligt 

för användaren att utföra olika uppgifter för att få mer poäng och på så sätt 

nå högre nivåer. Är en form av extern motivator vilket innebär att vid 

felanvändning kan den inre motivationen påverkas negativt.    

 

• Prestationer och märken. En sorts symbolisk belöning som ges efter att en 

uppgift framgångsrikt har slutförts.   
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• Virtuella varor. Något som för användaren har ett ekonomiskt värde och 

som kan förvärvas på olika sätt, kan exempelvis användas som belöning för 

att en uppgift har slutförts. Ibland kan virtuella varor förvandlas till verklig 

valuta som användaren kan utnyttja på olika sätt.  

 

• Topplistor. Prestationer sammanställs i en lista tillsammans med andras 

prestationer för jämförelse med varandra och utvärdering av sin egna insats. 

Listorna kan grunda sig på ihopsamlade poäng, rank eller märken.  

 

• Vänner, teman och grupper. Tillåter användaren att interagera med andra 

användare för att skapa gemenskap. Olika grupper kan samarbeta för att 

tillsammans jobba mot ett gemensamt mål eller tävla mot andra grupper.  

 

• Påminnelser. Kan ges till användaren både i utbildningssyfte och som 

feedback för att hjälpa denne att bland annat hålla sig på rätt spår i sin 

beteendeförändring.  

 Marknaden 

En undersökning av marknaden gjordes för att utforska vilka element som är 

integrerade i olika gamifierade applikationer. Nedan följer en beskrivning av ett 

urval av applikationer vars syfte är att främja en mer hälsosam livsstil inom olika 

kategorier.     

4.1.5.1 Sidekick 

Sidekick är en applikation som fungerar som ett socialt hälsospel, där olika 

gamifierade mekanismer är integrerade, se Figur 4.3. Syftet med appen är att 

motivera och engagera människor till att göra mer hälsosamma livsstilsval, som ska 

förhindra att kroniska och livsstilsrelaterade sjukdomar bryter ut. Systemet är 

baserat på forskning om hjärnan och riktar in sig på de emotionella strukturerna i 

hjärnan eftersom det är där flera livsstilsval görs [31]. Det finns många utmaningar 

inom de olika kategorierna kost, motion och sinne, där användare kan sätta upp mål 

och samla poäng samt märken genom att utföra olika aktiviteter. Personer som 

använder appen kan kommunicera, samarbeta och tävla med varandra för att försöka 

öka engagemanget kring den egna hälsan. Användare får också dagliga påminnelser 

om att komma ihåg att registrera olika värden då detta inte är något som görs 

automatiskt genom mobiltelefonen. 
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Figur 4.3 Skärmdump på startsidan samt menyn för hälsoappen Sidekick. 

 

4.1.5.2 Nike+ Run Club  

Meningen med appen är att användare genom gemenskap, vägledning och 

motivation ska nå sina uppsatta mål inom löpning [32]. Framsteg registreras och 

användaren kan skapa en personlig plan, där feedback ges varje vecka med en 

sammanfattning av de utförda träningspassen. Genom att utföra olika utmaningar 

samlas troféer ihop och användaren kan förflytta sig mellan olika nivåer beroende 

på mängden träning som genomförs. Utöver detta kan resultat delas på sociala 

medier och det finns ett flöde där vänners aktiviteter kan följas och tips ges för att 

möjliggöra en utveckling. Nike erbjuder också virtuella varor, användare får 

erbjudande om olika produkter och tjänster samt möjlighet att delta i evenemang 

som anordnas.   

4.1.5.3 Zombies, Run! 

Zombies, Run! är en motionsapp där användare kan sätta upp personliga mål och 

genomföra olika utmaningar [33]. Samtidigt som användaren går, joggar eller 

springer skildras en berättelse där varierande uppdrag ska genomföras för att 

motivera användaren att motionera. Genom att röra på sig samlar användaren in 

olika prestationer i form av förnödenheter till sitt basläger. Appen har utmärkande 

gamifierade element integrerade för att göra löpturen mer som ett spel, vilket visas 

med jämna mellanrum genom att löparen måste öka farten för att lyckas med 

utmaningen att springa ifrån jagande zombies. 
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4.1.5.4 Rökfri  

1177 Vårdguiden har utvecklat en app som genom feedback och utbildning ska 

hjälpa användare att sluta röka. En virtuell coach leder användaren genom två faser; 

en före rökstoppet och en efter. Den första fasen varar i 14 dagar och under den 

byggs strategier upp för att kunna sluta röka. Efter rökstoppet får användaren stöd 

för att kunna hålla sig rökfri genom att den virtuella coachen förmedlar kunskap och 

tipsar om övningar. Framstegen kan delas på sociala medier och användaren får 

kontinuerligt information om hur hälsan förbättras och hur mycket tid och pengar 

som sparas genom valet som tagits att sluta röka [34]. 

4.1.5.5 MySugr 

MySugr ska fungera som en allsidig vård för personer med diabetes [35]. 

Användaren kan logga sina värden, anta utmaningar och få feedback för att bli 

motiverad att fortsätta sin behandling. Appen skickar ut påminnelser för att 

användaren ska registrera data och kontrollerar sedan blodsockret och övervakar 

mängden kolhydrater som konsumeras. Poäng erhålls för varje värde som fylls i och 

användaren kan koppla märken till olika mätningar för att hitta mönster i sin data. 

4.2 Undersökning och observationer 

Undersökningar och observationer av användare och intressenter är centralt i 

människocentrerade designprocesser. Det är viktigt att få insikt kring vilka 

användarna av tjänsten är och vad de har för tankar. Användarnas uppgifter och mål 

ska vara de drivande krafterna i projektet, vilket kan åstadkommas genom att 

observera användarbeteendet samt konsultera användare genom hela processen. För 

att utveckla en prototyp med bra förutsättningar ska besluten kring designen alltid 

tas med användaren i åtanke. 

 Enkäter 

För att få en uppfattning om hur den allmänna inställningen och användningen av 

hälsoappar ser ut samt hur motivation uppfattas hos personer i olika åldrar 

utformades en enkät med frågor som skulle belysa dessa ämnen. Enkät valdes då 

denna metod är lämplig om respondenterna är utspridda över ett stort geografiskt 

område och en större mängd data ska samlas in. Fördelen med enkäter är också att 

de enkelt kan distribueras till många deltagare. 

Vid utformningen av en enkät är det viktigt att se till att frågorna som ställs är 

specifika och tydligt formulerade då respondenterna inte har möjlighet att rådfråga 

en intervjuare under sitt deltagande. När slutna frågor ställs är det viktigt att alla 

svarsalternativ för en fråga täcks in, alternativt att det finns ett val för respondenten 
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som lyder att de inte har en åsikt i frågan [16]. Med detta i åtanke formulerades ett 

antal frågor kring hälsoapplikationer som blev grunden för enkäten. Enkäten hölls 

medvetet relativt kort för att personerna som svarade på enkäten inte skulle tröttna 

och avsluta. Den bestod av totalt cirka 15 frågor beroende på vilka logiska hopp som 

gjordes i enkäten. Respondenterna som använde sig av hälsoappar fick frågor om 

vilken typ av app de hade och varför, samt om de hade några belöningsmekanismer 

implementerade. De övriga respondenterna fick ange anledningarna till varför de 

inte använde en hälsoapp samt om de under några förutsättningar skulle kunna tänka 

sig att börja göra det. Avslutningsvis ställdes två kortfattade frågor allmänt kring 

motivation och belöningssystem till alla respondenter. Enkäten i sin helhet kan ses 

i Bilaga A. 

Pilottest av enkäten genomfördes genom att den skickades till några utvalda 

personer i författarnas närhet. Efter att frågorna justerats utefter de synpunkter som 

framkommit under pilottesterna, distribuerades enkäten ut i författarnas kontaktnät 

via Facebook. Detta för att ge en bra spridning i åldern bland respondenterna. 

4.2.1.1 Resultat 

Sammanlagt erhölls 66 svar med en åldersfördelning som kan ses i Figur 4.4. 

Majoriteten av respondenterna var kvinnor som representerade knappt 70 % av 

deltagarna. Andelen som för närvarande använde en hälsoapp varierade mellan 

åldersgrupperna vilket kan ses i Figur 4.5.  

 

Figur 4.4 Åldersfördelningen hos enkätens 66 respondenter visualiserat i ett cirkeldiagram. 
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Figur 4.5 Diagram över hur användningen av hälsoappar ser ut för respektive åldersgrupp. 

 

Sammanlagt använde ungefär hälften av deltagarna hälsoappar, där den vanligaste 

typen var träningsappar. Efter detta följde användning av applikationer för kost och 

diet, livsstil och sömn. När frågan ställdes om varför respondenterna hade valt att 

använda en hälsoapp erhölls varierande respons. Den främsta orsaken var Mäta 

prestationer, därefter var åsikterna jämt fördelade mellan Påminnelser, Förändra 

beteende, Logga framsteg och Inspireras. Den största anledningen till att använda 

hälsoappar uppgavs vara motivationen de inger tätt följt av att en bra översikt över 

livsstilen ges.  

Användningen av belöningsmekanismer varierade. Hälften av hälsoapparna 

uppgavs inte ha någon typ av belöningssystem medan cirka 15 % av respondenterna 

inte visste om det fanns eller inte. Av de applikationer som använde det var de 

vanligaste mekanismerna poängsystem, målsättning och feedback. De flesta 

deltagarna var neutralt eller positivt inställda till belöningsmekanismerna, ingen 

ställde sig väldigt negativ till konceptet.  

De två vanligaste anledningarna till att inte använda en hälsoapp var att personerna 

kände sig för dåligt insatta samt att det kändes för omständigt. Nästan två tredjedelar 

av de som inte använde sig av hälsoappar kunde tänka sig att göra det under 

förutsättningen att det kunde användas som hjälp vid en livsstilsförändring, som att 

sluta röka eller gå ner i vikt. Över 60 % kunde tänka sig att använda hälsoappar för 

att mäta och registrera träning, kost och diet samt använda det för 

sjukdomsövervakning. 

När frågan om vad som motiverade deltagarna var alternativet Må bättre det som 

ansågs vara den främsta motivationsfaktorn, en sammanställning av 

respondenternas svar kan ses i Figur 4.6.  
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Figur 4.6 Sammanställning av frågan om vad som motiverar enkätens respondenter. 

 

Respondenterna blev tillfrågade om de hade förslag på belöningssystem som skulle 

kunna motivera dem till beteendeförändringar där svaren skulle ges i fri text. Totalt 

svarade 27 av respondenterna och nedan ges en kort sammanfattning av de svar som 

erhölls;  

• Utmaningar ansågs av många vara en bra mekanism för att öka 

motivationen. En kommentar på detta var att det är viktigt att utmaningarna 

är lagom avancerade så att de känns uppnåeliga samtidigt som det inges en 

känsla av att ha åstadkommit något när de avklaras. 

 

• Att kunna sätta upp egna mål och sedan öka svårighetsgraden efterhand 

skulle kunna vara en bra motivationsfaktor. 

 

• En del ansåg att implementering av spelelement kunde vara ett sätt att öka 

motivationen. Ett förslag som gavs var att poäng skulle kunna samlas ihop 

för att avancera eller låsa upp nya nivåer. Ett annat förslag var att en avatar 

skulle kunna skapas som uppgraderas när olika moment genomförs. 

 

• Att få konkret feedback och belöningar var önskvärt. Istället för att bara få 

poäng i appen skulle detta kunna omvandlas till rabattkuponger i affärer 

eller liknande. Feedbacken skulle vara mer visuell och kunna förankras till 

verkligheten genom att exempelvis vara mer konkret i hur förändringar 

påverkar individerna.    

 

• Några respondenter tog upp att om det erbjuds en bra överblick av statistik 

och sammanfattningar som kunde visualisera framsteg på ett bra sätt, kunde 
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detta fungera som bra motivationsfaktor. En kommentar till detta var att 

denna statistik skulle kunna användas till att göra jämförelser med andra 

användare. Ett exempel på detta var att göra ett genomsnitt av alla 

användares resultat och sedan presentera hur individen ligger till i 

förhållande till detta genomsnitt.   

 

Svar från respondenter i åldersspannet mellan 40–79 år analyserades mer ingående, 

då majoriteten av LifePods användare också befinner sig i denna grupp. 

Tabell 4.1 Tabellen visar en jämförelse mellan de två åldersgrupperna i hur könsfördelningen 

ser ut och andelen som använder hälsoappar. 

Ålder  Antal Andel kvinnor Andel som använder hälsoapp 

≤ 39 år 42 st 57 % 55 % 

40–79 år 24 st 88 % 38% 

 

Majoriteten av svarsalternativen i denna grupp kom från kvinnor, vilket visas i 

Tabell 4.1. I Tabell 4.1 visas även att användningen av hälsoappar sker i mindre 

omfattning för respondenterna i den äldre åldersgruppen. Data registreras mer sällan 

av denna åldersgrupp än personer som är yngre än 40 år, vanligast var att logga 

värden mellan en och tre gånger per vecka. Den främsta anledningen till att en 

hälsoapp används uppgavs vara för påminnelser och de mest positiva följderna av 

användningen var att motivationen ökade och att en översikt över ens prestationer 

erhölls.  

Av de personer som i dagsläget inte registrerade värden på något sätt uppgavs en av 

anledningarna vara att de var för dåligt insatta i vad som finns på marknaden idag. 

Utöver detta såg de inte behoven med att använda en hälsoapp eller hur det kan 

främja den egna hälsan. Skälen till att börja använda sig av en hälsoapp gav väldigt 

varierande svar bland respondenterna, där en del kunde tänka sig att registrera data 

om kost, diet och träning vid en livsstilsförändring eller för att övervaka en sjukdom, 

medan några inte var intresserade av att använda en applikation alls.  

Över 70 % av deltagarna över 40 år uppgav att de motiveras av ett bättre mående. 

Hälften av respondenterna uppgav också att de motiveras av att jobba mot ett uppsatt 

mål. För att bli mer motiverade till beteendeförändringar ansågs utmaningar och 

möjligheten att sätta upp individuella mål som bra komponenter i ett 

belöningssystem. Överlag var även dessa deltagare positivt inställda till 

användningen av hälsoappar inom sjukvården. 
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 Analys 

Den data som fram tills nu hade samlats in genom litteraturstudien och enkäten var 

tvungen att struktureras för att lättare kunna ge insikter i designarbetet och leda 

processen framåt. Ett sätt att sammanställa och analysera insamlade data är genom 

affinitetsdiagram. Syftet med ett affinitetsdiagram är att få ordning på ostrukturerad 

data genom att samla all fakta och anteckningar och kategorisera detta utifrån vad 

som anses höra ihop [15]. 

Författarna gick enskilt igenom teorin som sammanställts tidigare under 

litteraturstudien tillsammans med resultatet från enkäten och markerade viktiga 

passager. Därefter lästes de olika markeringarna upp och skrevs ner på post-it-lappar 

med olika färger baserat på var markeringen kom ifrån. Teoridelen kodades med 

gröna lappar, belöningsmekanismer och designelement med blåa lappar. Gula 

lappar var åsikter och kommentarer från respondenter under 40 år i enkäten och rosa 

lappar innehöll motsvarande innehåll fast för respondenter över 40 år. Orsaken till 

att en uppdelning gjordes mellan yngre och äldre respondenter var att när det avser 

användning av hälsoappar och teknik har de yngre generellt mer vana och därmed 

eventuellt en annan utgångspunkt i sina åsikter kring belöningsmekanismer. Då en 

majoritet av LifePod-användarna är över 45 år kändes det därför viktigt att skilja de 

olika åldersgrupperna åt för att få en mer övergripande bild.  

 

Figur 4.7 Affinitetsdiagram med information sammanställd från teorin samt enkätsvaren. 
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Lapparna fästes på en griffeltavla och grupperades utifrån hur de relaterade till 

varandra. I Figur 4.7 kan det slutliga affinitetsdiagrammet ses.  

Med hjälp av affinitetsdiagrammet ökade den övergripande förståelsen för projektet 

och respondenternas respons kunde kopplas samman med teorier och begrepp som 

framkommit under litteraturstudien. På så sätt blev potentiella användares 

synpunkter en del av beslutsunderlaget tillsammans med teorin, vilket var viktigt 

för att åstadkomma en användarcentrerad designprocess. Som ett resultat av detta 

kunde processen gå vidare för att skapa insikter i designarbetet. 

4.3 Insikter 

Från den analys som gjordes på informationen i föregående delkapitel erhölls olika 

insikter som var avgörande för det fortsatta designarbetet. För att få en övergripande 

bild av dessa samt en djupare förståelse sammanfattas de och presenteras i följande 

avsnitt. 

Persuasive technology är interaktiva system utformade för att påverka användarna 

mot ett specifikt målbeteende. Målbeteende är att användarna av LifePod ska fylla 

i sina värden samt leva mer hälsosamt genom att följa de rekommendationer som 

finns i applikationen. För att utforma ett system med persuasive technology är det 

viktigt att förstå hur människans beteende fungerar. Foggs beteendemodell menar 

att beteendet styrs av tre faktorer; motivation, triggers och tillgänglighet. Genom att 

påverka dessa faktorer är det möjligt att frambringa det önskade beteendet. Det är 

viktigt att ha alla tre i åtanke i utformningen av persuasive technology och 

belöningssystem. Användarna har blivit introducerade till LifePod vilket innebär att 

förutsättningarna för en bra tillgänglighet finns där. I LifePod finns det inbyggda 

påminnelser och uppmaningar vilket kan fungera som en trigger. Trots att dessa två 

delar kan behöva utvecklas är motivationen den faktor som kräver mest yttre 

påverkan vilket kan uppnås med ett välfungerande belöningssystem. 

 Respondenter 

I processen mot ett förändrat beteende förflyttar sig varje individ genom ett antal 

förändringsstadier enligt transteoretiska modellen. Förutsättningarna och 

utgångspunkterna är ibland väldigt olika för användarna. De kan vara i olika 

åldersgrupper, befinna sig på olika motivationsnivåer och ha olika fysiska 

förutsättningar. Trots en stor åldersskillnad bland enkätens respondenter fanns det 

dock flera gemensamma nämnare och åsikter som framkom av frågorna. Något som 

båda grupperna var överens om var att Må bättre var en bra motivationsfaktor för 

beteendeförändringar. Denna faktor anspelar på en inre motivation vilket är positivt 
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för att få en bestående beteendeförändring men som är svårt att påverka med hjälp 

av yttre belöningsmekanismer, något som stöttas av SDT-modellen. 

Båda grupperna ansåg att arbeta mot ett uppsatt mål var ett bra sätt för att motivera 

beteendeförändringar. Målsättning anses vara ett sätt att influera hur handlingar 

genomförs och det är viktigt att målen som sätts är relevanta och lagom avancerade, 

varken för lätta eller för svåra. I arbetet mot att uppfylla ett mål är det viktigt att 

återkoppling ges och att framsteg presenteras kontinuerligt.  

En synpunkt som skiljde sig mellan de två åldersgrupperna var att delar av den yngre 

gruppen ansåg att implementering av spelelement i applikationerna kunde utnyttjas 

i ett belöningssystem för att skapa beteendeförändring. Detta innefattade bland 

annat system där användaren skulle kunna samla ihop poäng för att låsa upp nivåer 

eller jämföra sig med andra genom olika topplistor. 

 Mekanismer och element 

Enkäten bidrog med synpunkter gällande vilka mekanismer och element som är 

önskvärda i ett belöningssystem. Detta vägdes samman med fakta från litteratur, för 

att avgöra hur de kan kombineras för att uppnå bäst resultat. En del kommentarer 

gav förslag som motsade teorierna vilket visar på hur olika system kan påverka och 

motivera individer på varierande sätt. Det krävs noggranna avvägningar och 

genomtänkta bedömningar för att avgöra vilka mekanismer och element som bör 

inkluderas i ett belöningssystem så att det ska lämpa sig för en större grupp individer 

med olika förutsättningar.  

Att använda utbildning och information för att förmedla kunskap till användare är 

en viktig startpunkt för att initiera en beteendeförändring. Att endast använda 

utbildning som grund för detta är dock inte tillräckligt, vilket kan exemplifieras med 

rökning. Information förmedlas på olika sätt i samhället att rökning är farligt, men 

trots detta är det fortfarande flertalet personer som fortsätter att röka dagligen. 

Utöver att använda utbildning och information under initieringsfasen av en 

beteendeförändring, kan det också användas under tiden en beteendeförändring 

pågår. Det kan då öka motivationen genom att användaren kan få konkret 

återkoppling om hur nya vanor påverkar kroppen eller vad som undviks till följd av 

att förändringar har genomförts.  

Gemensamma tävlingar och jämförelser med andra är inte de mest gynnsamma 

mekanismerna att implementera, mycket eftersom användarnas förutsättningar 

skiljer sig åt i flera olika aspekter. Istället är en tillämpning av utmaningar ett bättre 

alternativ, något som även var ett vanligt förekommande förslag från enkätens 

respondenter. Utmaningar är också något som kan individanpassas, vilket skapar 

bra förutsättningar för beteendeförändringar hos användaren. Genom att delta i en 

utmaning jobbar användaren aktivt mot ett mål, vilket skapar motivation. Att 

dessutom ha kortsiktiga, realistiska mål är en av aspekterna i TTM för att frambringa 
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en beteendeförändring. Detta var även något som gavs som förslag från enkätens 

respondenter.  

Belöningar i olika former kan generera en stark, men kortvarig, motivation, vilket 

gör att det inte anses uppmuntra till beteendeförändring på bästa sätt. 

Belöningssystem som utnyttjar belöning i form av poäng eller guldstjärnor, som 

föreslås av flera respondenter, är en typisk extern motivator. För en hållbar 

förändring krävs det att den inre motivationen påverkas. Belöningssystemets uppgift 

blir därför att genom olika belöningsmekanismer initiera processen av 

internalisering. Kommentarer från respondenterna visade att de ville ha någon form 

av bekräftelse när arbete genomförts eller mål uppnåtts. Så trots teorins kritiska 

perspektiv på belöningar av olika slag, ansågs implementation av 

belöningsmekanismer, främst konkreta belöningar, vara önskvärda. Vikten av att få 

någon typ av belöning vid utförande var så pass stor för respondenterna att det inte 

kunde negligeras. 

 Sammanställning 

Följande punkter tas med i det fortsatta arbetet: 

• Fokusera på att påverka motivationen. 

• Innehållet måste anpassas efter att användarna har olika förutsättningar. 

• Mekanismer:  

o Målsättning  

o Utmaningar  

o Statistik och information 

o Feedback 

o Konkreta belöningar men med försiktighet 

4.4 Avsikter 

Utifrån insikterna som fastställts efter undersökningarna definierades avsikter och 

målsättningar. Arvola [15] beskriver tre olika typer av målsättningar; effektmål, 

resultatmål och produktmål. Nedan följer beskrivningar av de olika begreppen samt 

vilka värderingar som gjordes. 

 Effektmål 

Effektmålen åskådliggör varför projektet genomförs och förtydligar syftet med 

designarbetet samt vad de önskade effekterna för användare är. Här ska det 

definieras vad designarbetet ska bidra med till verksamheten samt peka ut vilka 
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behov och problem som finns. Effektmålen kan komma att behöva omarbetas allt 

eftersom designarbetet fortgår och nya insikter fås [15]. 

Genom att målen som definierades i projektets inledning studerades, tillsammans 

med insikterna som erhölls i föregående avsnitt, arbetades följande effektmål fram: 

• Användare ska motiveras och uppmuntras till ett hälsosamt beteende genom 

de mekanismer som implementeras. 

• Användarna ska förstå det betydelsefulla med att registrera värden och 

uppfylla målen. 

• Användarnas medvetenhet kring sin hälsa och utveckling ska öka. 

4.4.1.1 Brukskvaliteter 

En särskild sort av effektmål är brukskvaliteter; kvaliteter som är tänkta att upplevas 

av användarna när tjänsten används. Brukskvaliteter ska vara beskrivande och 

anspela på känslor hos användaren eller praktiska och estetiska upplevelser. Nedan 

presenteras de brukskvaliteter som arbetades fram i samband med effektmålen. 

• Systemet ska vara användarvänligt och lättförståeligt. 

• Tjänsten ska vara mer underhållande att använda, samtidigt som den ska ge 

ett seriöst intryck. 

• Användargränssnittet ska passa in stilmässigt i LifePod. 

• Användaren ska få möjlighet att sätt upp egna mål, anpassade efter dennes 

förutsättningar. 

 Resultatmål 

I resultatmålen ska det specificeras vad som ska vara uppnått när projektet är klart. 

Innehållet i resultatmålen ska beskriva vad som ska genomföras, när det ska vara 

klart och vad som ska levereras. De ska arbetas fram utifrån effektmålen och vara 

realistiska, tydliga samt mätbara [15]. När effektmålen var utarbetade diskuterade 

författarna vad som var önskvärt att åstadkomma och följande resultatmål 

fastställdes: 

• En datorprototyp innehållande studerade belöningsmekanismer och 

motivationsfaktorer ska tas fram som företaget ska kunna vidareutveckla 

och eventuellt implementera i LifePod.  

• Hänsyn ska tas till att användarna har olika förutsättningar och är i 

varierande åldrar. 

 Produktmål 

Produktmål kan vara svåra att specificera innan det är klart exakt vad som ska göras 

och tas fram. Det är istället vanligt att det görs när konceptidéer utforskats och 
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värderats och det är tydligt vad som ska utformas. Syftet med produktmålen är att 

formulera vilka mål och krav som ska sättas på produkten eller tjänsten när den är 

klar [15]. På liknande sätt som i de föregående avsnitten arbetades nedanstående 

produktmål fram av författarna:  

• Information och data som registreras ska hållas sekretessbelagt. 

• Användaren ska kunna välja att inte ta del av belöningssystemet.   

• Tydliga gränser mellan mål uppsatta av sjukvården och individuell 

målsättning ska finnas.  

• Systemets struktur och funktioner ska kunna anpassas efter vilka parametrar 

och vilket sjukdomstillstånd som är aktuellt för användaren. 

4.5 Idégenerering 

Nästa steg i designprocessen, efter att målen hade klarlagts, var att börja generera 

idéer kring designlösningar och ta fram designkoncept. I processen att få fram idéer 

är kvantitet mer centralt än kvalitet då syftet är att få fram så många idéer som 

möjligt. Värderingen av idéerna utförs istället i ett senare skede. 

 Brainstorming 

Brainstorming är en av de mest välkända metoder för att generera nya idéer och 

använda sig av produktivt tänkande [36]. Den har utvecklats av Alex Osborn, som 

har definierat fyra grundregler för metoden: 

1. Kritik är inte tillåten. 

2. Spontanitet är välkommen. 

3. Kvantitet är önskvärt. 

4. Kombination och förbättring eftersträvas. 

För att kunna generera nya idéer krävs det att problemet definieras så att arbetet 

koncentreras på rätt uppgift [37]. Tillvägagångssättet för att applicera metoden på 

utvalda projekt sker genom att en grupp tänker ut idéer inom ämnet, med målet att 

åstadkomma så många olika alternativ som möjligt [36]. Under denna fas är det inte 

tillåtet att lägga några värderingar eller kritisera förslag som uppkommer. Först när 

inga nya tankeförslag genereras analyseras de olika förslagen för att undersöka vilka 

idéer som bör vidareutvecklas. Brainstorming är en effektiv och användbar metod, 

men anses vara ofullständig då problemen som behandlas främst är enkla och 

okomplicerade. Resultaten som uppkommer efter en värdering erhålls ofta snabbt, 

vilket är ytterligare en begränsning då vissa större problem kräver mer produktivt 

tänkande. 
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4.5.1.1 Genomförande 

Brainstorming användes som metod för att ta fram konkreta förslag på hur 

belöningssystemet kunde vara uppbyggt. Som utgångspunkt för detta användes 

avsikterna och målsättningarna som tagits fram. Det utfördes ett antal 

brainstormingsessioner vid olika tillfällen för att få mer variation i idégeneringen. 

En session inleddes med att problemet som användes som utgångspunkt 

definierades. Detta innefattade hur utformningen av funktioner skulle se ut och hur 

de skulle relatera till varandra. Vid genomförandet skrev författarna var för sig ner 

förslag på utformning av systemet. När en utsatt tid passerat presenterades alla idéer 

och diskuterades, vilket i sin tur genererade nya idéer som skrevs ner. 

4.5.1.2 Analys 

De olika förslagen som framkom vid brainstormingsessionerna analyserades och 

delades in i grupper utefter tema och kategori av innehållet, vilket presenteras i Figur 

4.8 som ett affinitetsdiagram. De varierande färgerna på post-it-lapparna 

symboliserar olika tillfällen som brainstorming utfördes. 

Figur 4.8 Affinitetsdiagrammet efter analys av brainstormingsessionerna. Varje färg på post-it-

lapparna symboliserar de olika tillfällena som brainstormingen genomfördes. 

 

Parametrarna som kan registreras av LifePods användare och symboliseras av de 

blå lapparna. Dessa kan visualiseras genom statistik och quantified systems och 

olika förslag för detta genererades som togs vidare för senare utvärdering av 

författarna och användare. 

Parametrar inom kost, träning och rökning sammankopplades med utmaningar. 

Utmaningarna finns främst för att uppmuntra och driva användare framåt mot sin 



43 

målsättning och dessa kan bestå av att användare ska uppfylla mål under en viss 

period. Belöningar och prestationer associerades med utmaningar, där konkreta 

förslag för hur dessa kunde åskådliggöras framkom vid brainstormingen. En viktig 

del utöver detta ansågs vara utbildning som ska innehålla relevant information för 

användare för att öka kunskaperna kring hälsa och välmående. Förutom att registrera 

värden i LifePod anses kommunikation mellan patienter och vårdgivare vara 

nödvändigt och även här skrevs ett antal idéer ner på hur detta kunde genomföras. 

4.6 Konceptidéer 

Utifrån målen som definierades i avsnitt 4.4 tillsammans med insikterna som erhölls 

som resultat av idégeneringen och den analys som utfördes, kunde ett antal 

konceptidéer specificeras;  

• Införande av tabell med genomsnittliga vikter för vanligt förekommande 

frukter och grönsaker. 

• Utmaningar kan bestå av kombinationer av mål för användaren som ska 

uppfyllas under specifika tidsperioder. 

• Genomförande av utmaningar ska resultera i märken som visualiseras på en 

troféhylla på ett sätt likt medaljer och märken fästs på en sköld. 

• Alla tillgängliga utmaningar ska finnas synliga för användaren, där 

villkoren finns specificerade.  

• Responsen vid registrering, gällande färg och animering, ska vara mer 

neutral och oberoende av infört värde, detta för att minimera negativ 

feedback.  

• Användaren ska kunna införa individuella mål, anpassade efter sina egna 

förutsättningar. 

• Statistiken ska visualiseras med en kalendervy där tidigare värden 

sammanfattas.  

• För att åskådliggöra utveckling kan en del registrerade värden presenteras 

med diagram, där det tydligt visas när användaren nått sin målsättning 

genom annan färgsättning. 

• Notiser kan skickas till användare vars värden ligger inom utsatta gränser 

från sjukvården för uppmuntran och bekräftelse på tillsyn.  

Konceptidéerna bearbetades ytterligare för att kunna tas med in i bearbetningsfasen 

och utvecklas vidare med bland annat synpunkter från användare. 
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5 Bearbetningsfasen 

I detta kapitel specificeras konceptidéerna och gränssnittsskisser utformas. 

Slutligen utvecklas pappersprototyper.  

 

Bearbetningsfasen inleds med en kompletterande användarundersökning i form av 

intervjuer med användare för att utvärdera några av de framtagna idéerna samt 

undersöka användarnas synpunkter på LifePod och belöningssystem. Resultatet av 

intervjuerna analyseras för att kunna tas vidare in i skissningsarbetet. Flera olika 

variationer och gränssnitt av koncepten skissas innan pappersprototyper tas fram. 

Processen fortsätter därefter in i detaljeringsfasen för skapandet av en 

datorprototyp.   

5.1 Användarintervjuer 

De designkoncept och idéer som arbetades fram i konceptfasen skulle utredas och 

den allmänna uppfattningen kring belöningsmekanismer och motivation hos utvalda 

LifePod-användare undersökas.  

Ett första steg inför en intervju är att konkretisera mål, vad avsikterna med frågorna 

som ställs bör vara. Planeringen inför intervjun bestod därför av att definiera vilka 

ämnen som skulle täckas in, och därmed vilka frågor som borde ställas. En intervju 

kan ha olika strukturer där en av de mest påtagliga skillnaderna är karaktären på 

frågorna. Ostrukturerade, även kallat öppna, intervjuer utgår inte från specifika 

frågor utan liknar mer ett samtal mellan intervjuaren och intervjupersonen. De 

genererar mycket data och kan ge resultat som intervjuaren inte förväntat sig. Data 

kan däremot bli väldigt ostrukturerad och svår att analysera om flera intervjuer 

utförs. Strukturerade intervjuer består av förutbestämda frågor som ställs till alla 

deltagare och inget utrymme för följdfrågor ges. Om många intervjuer ska utföras 

är detta ett bra alternativ då data som erhålls blir mer lättanalyserad. En 

semistrukturerade intervju är en kombination av strukturerad och ostrukturerad med 

både öppna samt slutna frågor. Den utgår från förutbestämda frågor men ger 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor beroende på respondentens svar [16]. 

Enligt Peerce et al. [16] kan en intervju byggas upp av olika faser som kan ses nedan;  

1. Introduktion 
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2. Uppvärmningsfas 

3. Huvudfas 

4. Lugnande fas 

5. Avslutande fas 

I introduktionen får respondenten information om varför intervjun genomförs, vad 

svaren kommer att användas till och eventuella etiska frågor tas upp. Efter 

introduktionen kommer uppvärmningsfasen där respondenten får svara på korta, 

enkla frågor som kan angå demografisk information. Därefter följer huvudfasen som 

består av mer djupgående frågor som berör ämnet som ska undersökas. Den 

lugnande fasen innehåller några lättare frågor innan intervjun går in i den avslutande 

fasen.  

 Förberedelser 

Huvudsyftet med intervjuerna var att undersöka användarnas åsikter gällande 

utformningen av LifePod med fokus på belöningssystemet samt få feedback på de 

konceptidéer som tagits fram i konceptfasen. Karaktären på intervjuerna som 

utfördes valdes till att vara semistrukturerade. Anledningen till detta val var att 

intervjuer som är undersökande genomförs mest fördelaktigt med öppna frågor, det 

vill säga att det inte endast finns ett visst antal förutbestämda svarsalternativ för 

deltagarna. För att hålla en bra kvalité på intervjun kändes det fördelaktigt att utgå 

från ett antal förutbestämda frågor och därför valdes semistrukturerade intervju 

framför en ostrukturerad intervju. Ämnena som frågorna utformades utefter var 

LifePods innehåll, belöningssystem samt motivation. För att respondenterna skulle 

vara insatta i syftet bakom intervjuerna och vara medvetna om sina rättigheter 

sammanställdes ett dokument med information kring intervjuerna samt ett 

informerat samtycke för medverkan som de fick skriva under. Dessa dokument kan 

ses i Bilaga B.  

 Genomförande 

Intervjupersonerna bestod av två män i 70-årsåldern som var deltagare i den kliniska 

studie som utförs med LifePod på Skånes universitetssjukvård i Lund och Malmö. 

De blev utvalda av vårdpersonal ansvarig för patientkontakten i den kliniska studien 

och hade båda använt LifePod under en längre tid.  

Intervjuerna utfördes i respektive deltagares hem och förfarandet såg ut som så att 

en av författarna utförde intervjun och ställde frågorna medan den andra antecknade 

under tiden. Intervjuerna spelades in för att kunna analyseras i efterhand så att 

respondenternas åsikter återgavs korrekt.  

Intervjuerna inleddes med en kort introduktion som presenterade projektet och det 

bakomliggande syftet till varför det utförs. Det följdes upp med några korta 
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uppvärmande frågor angående ålder, hur länge de använt LifePod och allmänt om 

deras livsstil. Huvudfasen av intervjun bestod främst av öppna frågor där 

respondenterna fick svara fritt. Frågorna berörde ämnen som hur de uppfattar 

systemet idag och hur de ställer sig till specifika funktioner samt deras allmänna 

uppfattning kring motivation och belöningssystem. Utöver detta presenterades 

förslag på idéer som deltagarna fick tycka till om och komma med synpunkter på. 

Som komplement till frågorna användes utskrivna bilder på LifePod och andra 

idéförslag som visades för deltagarna. Detta gjordes för att illustrera och förtydliga 

några av de idéer som skulle undersökas, se Figur 5.1. Slutligen ställdes några enkla 

frågor i den lugnande fasen innan deltagaren tackades för sin medverkan och 

intervjun avslutades. Intervjufrågorna kan ses i sin helhet i Bilaga C. 

 

Figur 5.1 En av bilderna som visades upp för respondenterna under intervjun. Illustrerar idén 

med märkessköld och utmaningar som en del av belöningssystemet. Bilden till höger är från 

Nike+ Run Club. 

 

 

 Resultat 

För att sammanställa resultatet från intervjuerna transkriberades inspelningarna 

ordagrant av författarna. Då intervjupersonerna blivit försäkrade om att deras svar 

skulle vara anonyma och inte kunna kopplas till dem, delges inte deras faktiska ålder 
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eller exakta tidsperiod de använt LifePod. I Tabell 5.1 presenteras resultatet av 

frågorna i uppvärmningsfasen.  

Tabell 5.1 Respektive intervjupersons svar på frågorna i uppvärmningsfasen. 

Frågor  Intervjuperson A Intervjuperson B 

Hur använder du LifePod? Via en dator Via en dator 

Använder du några andra 

hälsoappar? 

Nej, äger ingen 

smartphone 
Nej 

Är du vegetarian? Nej Nej 

Röker du eller har du rökt? Nej, aldrig gjort Slutade för 10 år sedan 

Motionerar du regelbundet? Ja 
Ja, började med det efter 

hjärtinfarkten 

Skulle du säga att du är duktig på att 

fylla i dina värden? 
Ja Ja, fyller i värden varje dag 

 

5.1.3.1 Systemresponsen 

Båda intervjupersonerna ansåg att responsen som ges vid registrering av värden 

fungerar bra och är tydlig. Person A påpekade dock att responsen när sötsaker fylls 

i borde justeras och vara proportionerligt utifrån mängd, då samma reaktioner ges 

oberoende av detta i nuläget. Person B menade att han visste vad som var bra och 

dåligt för honom, men att de glada gubbarna uppmuntrade honom och gav tydlig 

återkoppling att han hade varit duktig. Trots vetskapen om att dioden skulle bli röd 

när de fyller i att de ätit sötsaker drog de sig inte för att registrera det.   

5.1.3.2 Statistiken  

Statistikdelen hade ingen av intervjupersonerna använt sig av i någon större 

omfattning. Person A var knappt medveten om att den existerade och kände heller 

inget större behov av att använda statistiken då han var nöjd med att se dioderna 

fyllas i. Person B hade varit inne på sidan och kollat någon enstaka gång men 

uppfattade den som förhållandevis rörig och diagrammen svårförståeliga. Han 

uttryckte dock ett intresse om att använda funktionerna mer frekvent om de hade en 

bättre utformning.  

5.1.3.3 Motivation 

Båda personerna uppgav att den främsta motivationsfaktorn för dem var välmående, 

att de ville hålla hälsan i schack. Rädslan för att de skulle drabbas av ytterligare en 

hjärtinfarkt motiverade dem till att leva ett mer hälsosamt liv med regelbunden 

motion och bättre kosthållning. De var båda mer restriktiva med sötsaker och 

motionerade mer frekvent än vad de gjorde innan hjärtinfarkten. De uttryckte vikten 
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av att ha en inre motivation och insåg att detta krävdes för att uppnå 

beteendeförändringar, som att sluta röka eller gå ner i vikt. Person B påpekade också 

att den yttre press som oavsiktligt sattes på honom från sjukhuset i och med att han 

valt att gå med i studien fungerande som en motivation att fylla i värden och sköta 

sig. Orsaken menade han var kännedomen om att sjukvårdspersonalen ser de värden 

han fyller i och inte fyller i, vilket medförde att han fick dåligt samvete om han inte 

skötte sig. Med tiden menade han däremot att denna press bidragit till att 

användandet hade blivit en rutin vilket var en stor fördel.  

5.1.3.4 Målsättning 

De båda intervjupersonerna var införstådda med de förprogrammerade målen som 

finns i LifePod och förstod varför de finns där. De tyckte det kändes tydligt med 

ikonerna som blir ifyllda när ett värde registreras och när de blir gröna respektive 

röda. Överlag var de positivt inställda till hur det var upplagt. När frågan om 

individuell målsättning ställdes, om de hade velat kunna sätta upp egna mål genom 

att bygga på de redan befintliga målen, var Person A mer positivt inställd till detta 

än Person B. Han var dock väldigt tydligt med att det var tvunget att vara 

individanpassat. Person B menade att han redan satte upp egna mål utöver LifePods 

rekommendationer men försökte följa dem som finns där. 

5.1.3.5 Belöningssystem 

Varken Person A eller Person B hade varit inne och kollat på det befintliga 

belöningssystemet som finns i LifePod. Person B hade inga synpunkter på 

belöningssystem i allmänhet och ansåg att responsen som ges i form av gubbar visar 

om han är på rätt väg genom sitt handlingssätt. På samma sätt tyckte Person A att 

de gröna gubbarna fungerar som en belöning och visar att han har gjort så gott han 

kan.  

Att jämföra sina resultat med andra användare var inte något som Person A var 

intresserad av, däremot var han positiv till en mer individanpassad variant där hans 

egna framsteg visualiseras. Person B tyckte att det kunde vara givande att utbyta 

erfarenheter med andra användare och även göra jämförelser, så länge som 

förutsättningarna för individerna är samma. 

5.1.3.6 Synpunkter på idéerna 

Person B hade inte ikonen för frukt och grönsaker men ansåg ändå, på samma sätt 

som Person A, att en tabell med vad de väger i genomsnitt hade underlättat 

registreringen. Detta för att undvika att en alltför avvikande uppskattning om vikten 

görs.  

Idén med att införa en troféhylla i form av en märkessköld där användaren kan samla 

på sig troféer efter utförda prestationer möttes av blandad respons. Då fenomenet 

med att samla simmärken är allmänt känt förstod de innebörden av funktionen 

direkt. Person B ansåg dock att hans egna motivation var tillräcklig och att han inte 

behövde någon yttre motivator. Person A var mer positivt inställd till förslaget om 
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att anta en utmaning för att sedan låsa upp en svårare utmaning. Det jämfördes med 

hur simmärken fungerar, att en viss sträcka ska klaras av innan den utökas och 

svårighetsgraden inför nästa nivå ökar. 

Statistikdelen var relativt oanvänd av båda personerna och de hade därför inte 

många synpunkter att bidra med angående denna del. Att utveckla kalendervyn och 

göra innehållet mer informationsrikt samt att utforma diagrammen till att bli mer 

lättförståeliga var något de såg positivt på, men inget de var så engagerade i. 

Intresset av att samla ihop poäng oavsett ändamål var relativt svag. 

5.1.3.7 Allmänna åsikter 

Person B påpekade att all registrering har blivit en rutin för honom och att 

användningen av systemet är ett bra sätt att få folk att leva mer hälsosamt. 

Återkopplingen kring avvikande värden samt tips och meddelande som sänds från 

kliniken var en uppskattad del av innehållet. Båda påpekade genomgående att det 

var viktigt att innehållet individanpassas då förutsättningarna för användarna kan 

vara väldigt olika, både fysiskt och psykiskt. 

 Analys och insikter 

Analyseringsarbetet initierades redan när intervjuerna transkriberades då data 

noggrant gicks igenom. För att fortsätta analysen av informationen gjordes 

kommentarer i texten för att markera betydelsefulla utlåtande och viktiga nyckelord 

skrevs ner. Nyckelorden användes sedan för att göra tankekartor med syfte att 

strukturera innehållet, se Figur 5.2. 
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Figur 5.2 Nyckelord från intervjuerna sammanställda i en tankekarta. 

 

 

Tankekartan bidrog till att all data analyserades och insikter erhölls. Nedan har en 

sammanställning gjorts av kontentan som togs med från intervjuerna.   

• LifePod har bidragit till en positiv livsstilsförändring.  

• Välmående ansågs vara den bästa motivatorn tillsammans med möjligheten 

att förebygga risken för en andra hjärtinfarkt.  

• Statistiken hade blivit försummad och ansågs rörig. 

• Responsen uppfattades vara tydlig och den positiva feedbacken var 

uppmuntrande.  

• Jämförelser med sig själv eller andra med samma förutsättningar ansågs 

vara en bra funktion.  

• Individanpassning är viktigt i flera aspekter. 

• Information genom tabeller önskades.  

• Negativ feedback ska ges i förhållande till felet som görs. 

• Inga reflektioner över det nuvarande belöningssystemet har gjorts. 

Då båda användarna ansåg att responsen vid registrering av värden var tillräcklig, 

valdes funktionen att behållas i sin helhet och inte förändras.  
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5.2 Gränssnittsdesign 

Arbetet med informationsinsamling och användarundersökningar bidrog till att få 

klarhet i vilka funktioner och vilket innehåll som skulle vara med i den slutliga 

lösningen. Nästa steg var att ta fram förslag på layout och design av gränssnittet. 

Användargränssnitt är det som användaren ser och interagerar med i ett program 

eller datorsystem [38]. För att utforma ett bra användargränssnitt skapades 

gränssnittsskisser där olika variationer på funktioner och designelement togs fram. 

Då avsikten var att resultatet skulle inkorporeras i LifePod utgick skissandet från 

det redan befintliga gränssnittet. Ikoner som redan används i LifePod försökte 

återanvändas så att användaren var bekant med upplägget och utseendet.  

 Pappersprototyper  

En prototyp är ett utkast av hur produkten eller tjänsten kommer att kunna se ut och 

representerar den designidé som designgruppen har. Ett av syftena med prototyper 

är att de ska ge en känsla för produkten eller tjänstens tänkta roll och utformning. 

Utifrån prototyperna kan designer och intressenter sedan diskutera, bedöma och 

överväga designen. Arbetet kan därefter gå vidare med att utveckla idéerna. Olika 

typer av prototyper skiljs åt utifrån deras grad av detaljrikedom. Pappersbaserade 

prototyper som är skissartade har ofta låg detaljeringsgrad (LoFi) medan interaktiva 

datorbaserade prototyper ofta har hög detaljeringsgrad (HiFi). Vilken sorts prototyp 

som väljs beror på situationen, vem prototypen riktar sig mot och vad gruppen vill 

ha ut av den i testningssyfte. Det är vanligt att någon form av användbarhetstest 

utförs med prototyperna som utgångspunkt för att få en uppfattning om hur 

användarna uppfattar designen [15]. 

I detta projekt gjordes först LoFi pappersprototyper i syfte att fungera som riktlinjer 

när en mer detaljerad datorprototyp skulle utvecklas. De skulle ge en övergripande 

bild av innehållet och utformningen av design och gränssnitt. Prototyper kan delas 

in i två kategorier; vertikala och horisontella [15]. I en vertikal prototyp 

implementeras produktens alla funktioner medan de i en horisontell prototyp inte 

implementeras i detalj. Detta medför att vertikala prototyper fungerar bättre för 

användartester och horisontella för demonstrationer. T-prototyper är en 

kombination av de två typerna. De är i grunden horisontella men har ett vertikalt 

djup på ett fåtal funktioner. Eftersom pappersprototyperna i detta projekt inte skulle 

användas i specifika användartester valdes T-prototyper. Detta för att få en 

övergripande bild av designen men också få mer klarhet i hur specifika funktioner 

skulle vara utformade för att ge grund för diskussioner med intressenter.  

Pappersprototyperna konstruerades utifrån gränssnittsskisserna och de koncept som 

tidigare tagits fram. Mycket av arbetet utgick från det redan existerande gränssnittet 

av LifePod och funktioner försökte utformas så att de var av liknande karaktär av 
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de som finns i LifePod, vilket var en av de brukskvaliteter som tidigare specificerats. 

För nya implementationer valdes ikoner som associeras med den aktuella 

funktionen. 

Arbetsflödet var sådant att grundstrukturen först skapades för att därefter utvecklas 

mer på en detaljnivå. Arbetet började med startsidan av LifePod för att sedan gå 

vidare med de olika kategorierna som tagits fram. Kategorier med tillhörande ikoner 

och beskrivningar infördes med syfte att göra användarupplevelsen lättförståelig. 

Nedan ges en presentation av de olika delarna som utarbetats. 

5.2.1.1 Prestationer  

Sidan där alla kategorier berörande belöningssystemet är placerade valdes att kallas 

för Prestationer för att täcka in innehållet så bra som möjligt. För att komma in på 

denna sida är tanken att en ikon ska finnas på startsidan alternativt i en meny som 

nås via LifePods startsida. Detta innebär att endast användare som är intresserade 

av systemet och aktivt väljer att använda det kommer ta del av de implementerade 

funktionerna, vilket var ett av de framtagna produktmålen.  

Sidan innehåller en introducerande informationstext om vilka funktioner som finns 

tillgängliga och därefter är en meny placerad med de tre olika kategorierna; Mina 

mål och utmaningar, Min utveckling samt Tips och information, se Figur 5.3. 

Genom att trycka på en kategori kommer användaren vidare till den specifika sidan. 

Utöver informationstexten och menyn finns även en funktion som visar antalet 

dagar en användare har registrerat värden i sträck. För att räkningen inte ska 

nollställas krävs det att användaren fyller i sina värden varje dag och denna siffra 

har införts med syfte att leda till effekten att uppmuntra användare att registrera 

värden regelbundet. 
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Figur 5.3 Pappersprototypen över hur startsidan för belöningssystemet ska se ut. 

 

5.2.1.2 Mina mål och utmaningar 

Kategorin Mina mål och utmaningar består av tre olika flikar; Mål, Utmaningar och 

Prestationer, se Figur 5.4. Varje del har utvalda mekanismer integrerade för att på 

bästa sätt skapa motivation hos användaren för ett mer hälsosamt beteende och öka 

kunskaperna kring sitt quantified self. Tanken är att egna mål ska kunna sättas upp 

för vikt, midjemått, fysisk aktivitet, sötsaker och rökning, beroende på vilka 

parametrar som är aktuella för den specifika användaren. Detta med syfte att utgå 

ifrån de egna förutsättningar som grund för målsättningen. Uppnådda mål belönas 

med ett märke. Det finns också utmaningar som kan antas, där användaren får ett 

unikt märke för varje utförd utmaning. På samma sätt som för målen ska utmaningar 

finnas för parametrar som användaren själv kan påverka till stor del. Varje märke 

som erhålls visas under Prestationer på en märkessköld. Anledningen till att en 

märkessköld valdes var att de flesta förknippar denna symbol med att samla på sig 

märken relaterat till prestationer och därmed lättare skulle förstå innebörden. En 

siffra under märket informerar antalet gånger en utmaning blivit utförd om en 

användare väljer att anta samma utmaning flera gånger. Tanken är att alla märken 

användaren kan samla på sig finns i gråskala från början och genom att trycka på ett 
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märke får användaren information om vad som krävs för prestationen, vars märke 

färgsätts efter genomförandet. 

Figur 5.4 Till vänster gestaltas startsidan för Mina mål och utmaningar och till höger visas en 

bild över hur det kan se ut när användaren har satt upp ett mål för vikten. 

 

5.2.1.3 Min utveckling 

Ett av de uppsatta effektmålen var att användarna av LifePod skulle bli mer insatta 

i sin hälsoutveckling. Avsikten med Min utveckling är att på ett mer visuellt och 

övergripande sätt redovisa för användarna hur utvecklingen inom respektive 

kategori ser ut och skapa ett quantified system. Under denna flik ska endast de 

parametrar som användaren själv kan påverka finnas. Det innefattar fysisk aktivitet, 

frukt och grönt, rökning, sötsaker, vikt, midjemått och fisk. Genom att sammanställa 

användarens registreringar och insatser under veckan som gått, tillsammans med ett 

antal veckor tillbaka, ska användaren kunna se hur trenden ser ut. Användaren kan 

också se hur insatserna ligger till i förhållande till veckans eller dagens 

rekommenderade mål. Ett sätt som detta kan visualiseras på är med hjälp av 

stapeldiagram. På x-axeln har diagrammen veckor som enhet och beroende på 

kategori har y-axeln olika enheter; gram, minuter eller antal. Staplarna är i sin tur 

färgkodade utifrån olika parametrar som antingen åskådliggör dagar, tillfällen eller 
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antal. En veckovy ska finnas tillgänglig för att kunna se hur veckan har gått och hur 

användaren ligger i förhållande till de rekommenderade målen som är uppsatta för 

vissa av parametrarna, se Figur 5.5. Som komplement till detta ska det även finnas 

en sammanställning i form av ett cirkeldiagram eller statistik som lättöverskådligt 

ska visa framstegen med målen.  

Figur 5.5 Bilden visar hur det ser ut när användaren först kommer in på Min utveckling 

tillsammans med information om Frukt och grönt.  

 

5.2.1.4 Tips och information 

Under arbetet hade det förbisetts att det för de motiverade kategorierna fanns en 

informationsknapp som användaren kan trycka på för att få information om 

rekommendationer, mål och tabeller angående vikt på frukt och grönt. På grund av 

detta lades det ingen tid på att utveckla nya vikttabeller utan kategorin Tips och 

information infördes istället. Under denna kategori sammanställs all information om 

mål, rekommendationer och tips som berör Fysisk aktivitet, Frukt och grönt samt 

Fisk. Respektive kategori har en rubrik där informationen följer i text och bild. 

Syftet är att göra informationen mer lättillgänglig så att användarna blir mer 

upplysta angående målen och hur de fungerar. Den ska också bidra till att öka 

medvetenheten kring användarnas situation och ge dem inspiration till hur de kan 

uppnå målen. Att öka medvetenheten hos användarna ligger i enlighet med de 

uppsatta effektmålen systemet ska ha och kan ha en utbildningseffekt som bidrar till 

beteendeförändringar.   
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6 Detaljeringsfasen 

I detta kapitel beskrivs processen för utvecklingen av en interaktiv datorprototyp 

utifrån framtagna pappersprototyper. Slutligen presenteras specifikationerna av 

arbetet.   

 

Detaljeringsfasen inleds med att utveckla en interaktiv datorprototyp med 

pappersprototyperna som utgångspunkt. Detta följs upp med en workshop på 

företaget i syfte att värdera resultatet från bearbetningsfasen och få synpunkter på 

datorprototypen som arbetats fram. Åsikterna används för att förfina prototyperna 

och resultatet fungerar som grund när specifikationerna för arbetet slutligen tas 

fram.   

6.1 Datorprototyp  

Fram tills nu hade de visuella aspekterna varit mer skissartade och gestaltats i 

pappersprototyper. För att få fram något som kunde fungera som specifikation till 

företaget krävdes mer utarbetade funktioner och design [15]. För att uppnå detta 

utformades en HiFi interaktiv datorprototyp med fokus på utseende och känslan som 

ska förmedlas av tjänsten.  

Pappersprototyperna användes som mall för arbetet och resultatet visualiserade hur 

den färdiga designen skulle kunna se ut och hur de olika delarna i systemet 

sammankopplas. Adobe XD CC användes som program för att utforma 

datorprototypen, där skärmdumpar på innehållet i LifePod användes som 

utgångspunkt tillsammans med framtagna ikoner. 

 Workshop 

Efter att en del av systemet utformats genomfördes en workshop tillsammans med 

företaget. En övergripande presentation gavs och därefter följde en diskussion 

mellan författarna och de anställda. Synpunkter erhölls på arbetet som uppmuntrade 

de framtagna resultaten och ett intresse fanns för sammanställningen av 

undersökningarna som utfördes. Detta togs med i vidareutvecklingen av 

datorprototypen och iterationer av detaljeringsfasen genomfördes. 



57 

6.2 Resultat och specifikationer 

Datorprototypen är resultatet av arbetet som genomförts och kan användas som 

specifikation till Cross Technology Solutions för en framtida implementering av 

belöningssystemet. I Figur 6.1–6.4 åskådliggörs några av de delar som ingår i det 

framtagna belöningssystemet genom skärmdumpar på sidorna. Kompletterande 

bilder på systemet kan ses i Bilaga D. 

Figur 6.1 Startsidan för prestationer. 

  
 

Mina mål och utmaningar ska innehålla de tre flikarna: Mål, Utmaningar och 

Prestationer. Hur Mål-delen kan se ut visas i Figur 6.2. När ett mål har satts upp 

hamnar det under rubriken Mina mål. Utmaningar har en liknande uppbyggnad med 

skillnaden att användaren kan anta redan förprogrammerade utmaningar. Några 

förslag på utmaningar att implementera ges nedan; 

• Uppnå ett mål ett visst antal gånger. 

• Träna ett bestämt antal minuter. Detta kan sedan byggas på genom att nästa 

utmaning ökar på minutantalet.  

• Träna med en viss intensitet. 

• Fylla i alla värden ett visst antal dagar i sträck.  

När användaren har klarat av en utmaning eller ett mål får personen ett märke som 

hamnar på en märkestavla under fliken för Prestationer. Hur detta kan se ut visas i 

Figur 6.3. De märken som är färglagda är de utmaningar respektive mål som 

personen klarat av och de gråskaliga sådana som hen har kvar. Om personen trycker 

på något av märkena kommer en informationstext upp angående utmaningen. 
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Figur 6.2 Användaren kan sätta upp egna mål och ha koll på hur hen ligger till i förhållande 

till redan uppsatta mål. 

 

Figur 6.3 Användaren kan här se sina prestationer och märken. 
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Figur 6.4  Översikt över Min utveckling för fysisk aktivitet. Innehåller information och 

statistik om personens utveckling. 

 
 

I Figur 6.4 visas ett förslag på hur Fysisk aktivitet kan åskådliggöras i Min 

utveckling. Tanken är att för varje kategori ha ett diagram där det blir lätt för 

användaren att se sin utveckling över tid. Tabell 6.1 exemplifierar hur ett sådant 

diagram kan vara uppbyggt för respektive kategori. 

Tabell 6.1 Diagrammens utformning för respektive kategori. Förklarar vilken enhet det är på 

y-axeln och hur staplarna är uppbyggda. 

Kategori  Enhet på y-axel 
Vad staplarna är 

uppbyggda av 

Färg på staplar 

representerar 

Fysisk aktivitet Minuter Tillfällen användare tränat 
Ansträningsnivån 

utifrån Borgskalan 

Frukt och grönt Gram Veckans dagar Antal gram 

Vikt Kilogram - - 

Midjemått Centimeter - - 

Fisk Gram Tillfällen användare ätit Antal gram 
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6.3 Överlämning 

Projektet avslutas med att hela den interaktiva datorprotypen tillsammans med den 

framtagna informationen överlämnas till företaget. Det är sen upp till dem att gå 

vidare med de delar som är de anser aktuella för att så småningom implementera i 

LifePod.  
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7 Diskussion 

Kapitlet inleds med att designprocessen i sin helhet diskuteras innan detaljer 

angående litteraturstudien och användarundersökningarna tas upp. Den fortsätter 

sedan med att aspekter kring projektets avgränsningar, uppsatta mål samt relevanta 

etiska frågeställningar tas upp.  

7.1 Processen 

Detta projekt utgick från den användarcentrerade designprocess som är beskriven 

av Arvola i boken Interaktionsdesign och UX [15]. Att en användarcentrerad 

designprocess valdes att appliceras berodde på att detta stämde väl överens med de 

värderingar som fanns och vad som ville åstadkommas med projektet. Att en process 

är användarcentrerad innebär att de val som görs gällande design samt funktionalitet 

alltid ska göras med användaren i åtanke. För att få en lyckad design med detta 

tankesätt var det viktigt att användaren involverades tidigt i processen och att den 

information som framkom vid användarundersökningarna fungerade som grund i 

arbetet. Då kontakten med användarna var begränsad till följd av att den behövde 

upprättas via den kliniska studie företaget utför, var det svårt att få in användarnas 

synpunkter i ett tidigt stadium. För att kompensera detta så bra som möjligt samlades 

åsikter in via enkäten och samtal med företaget. Detta kan dock ha påverkat 

processen och gjort den mindre användarcentrerad.  

Under arbetets gång har olika prototyper skapats, först på papper och därefter på 

dator. Båda versionerna var relevanta för arbetet, då övergången till en interaktiv 

datorprototyp underlättades av de redan befintliga pappersprototyperna. 

Datorprototypen gav i sin tur en känsla för hur det framtagna systemet skulle kunna 

se ut och fungera. Annat som var givande för processen var den inledande 

litteraturstudien som gav en gedigen grund för arbetet. För att komplettera arbetet 

hade olika typer av användartester varit lämpliga att använda sig av. 

 Litteraturstudie 

Projektet inleddes med en litteraturstudie som omfattade en faktainsamling och 

marknadsundersökning. Det var viktigt att göra en grundlig studie så att de beslut 
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som skulle tas hade en gedigen teoretisk grund att stå på. Den information som 

samlades in i detta stadium var dessutom aktuell under hela arbetet och användes i 

alla dess delar. Projektet är därför som helhet genomgående välmotiverat med fakta. 

Litteraturstudien koncentrerades på att ta fram information om gamification, e-hälsa 

och hur detta kunde kopplas till teorier angående människans psyke. Då området 

kring e-hälsa och speciellt gamification är relativt nytt var det vid vissa tillfällen 

svårt att hitta relevant fakta och studier som kunde stödja de befintliga teorierna. 

Det försvårade arbetet med att dra slutsatser angående området och dess påverkan 

på individen och samhället för att använda i projektet.  

Marknadsundersökningen utfördes främst genom att utbudet av hälsoappar på 

Google Play samt App Store undersöktes. Flertalet applikationer laddades ner för 

att ta reda på hur de fungerade. Denna sort av empirisk studie gjorde det möjligt att 

få en mer övergripande bild av hur liknande applikationer var uppbyggda samt att 

få uppleva belöningsmekanismer på egen hand. Fördelen med att utföra 

undersökningen på applikationer nerladdade från Google Play och App Store är att 

utbudet av apparna finns samlade på ett ställe. Trots att LifePod är en 

webbapplikation, och därmed inte finns tillgänglig på dessa plattformar, ansågs det 

inte minska relevansen av marknadsundersökningen.   

 Enkäter 

Under arbetets gång erhölls åsikter och kommentarer genom enkäter och intervjuer. 

Genom att samla in synpunkter via enkäter som distribueras till allmänheten kan en 

del generella slutsatser dras. I detta projekt där en webbenkät användes, som enbart 

spreds i författarnas kontaktnät, var det viktigt att inse svårigheten med att garantera 

att urvalet av respondenter blev slumpmässigt. Svaren som samlades in kunde därför 

inte generaliseras för alla potentiella användargrupper, utan fick ses som ett 

komplement i arbetet.  

Få konkreta förslag på mekanismer som kunde implementeras i ett belöningssystem 

erhölls från de äldre respondenterna i enkäten. Det är något som kan bero på att 

majoriteten inte använder sig av en hälsoapplikation i dagsläget och därmed har 

mindre erfarenhet än de yngre respondenterna. En annan skillnad mellan den äldre 

och yngre gruppen av respondenter som inte använde sig av en hälsoapplikation i 

dagsläget, var att de yngre var mer positivt inställda till att övervaka sin hälsa. Det 

kan bero på att de yngre har haft teknik mer närvarande under sin uppväxt, vilket 

gör att de inte känner sig lika främmande mot att registrera värden om sig själva för 

att ha uppsikt över sitt välbefinnande.  
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 Användarintervjuer 

Möjligheten till interaktion med användare skedde genom de studier som Cross 

Technology Solutions utför på Skånes universitetssjukvård i Lund och Malmö. All 

kontakt med användarna upprättades genom de ansvariga för denna kliniska studie. 

Processen att planera in intervjuer behövde därför gå genom flera förbindelser och 

det tog längre tid än planerat innan användare kunde kontaktas. Detta innebar att 

intervjuer inte kunde utföras i det skede av processen som först eftersträvades vilket 

gjorde att projektet fick anpassas efter detta. Antalet och vilka personer som 

kontaktades för intervju var upp till de ansvariga för studien vilket medförde att 

endast två användare kunde kontaktas. Till följd av dessa faktorer var det svårt att 

hålla ett flertal intervjuer. Fördelningen av användare var heller inte optimal då 

intervjupersonerna hade relativt lika bakgrund, var i samma ålder och hade använt 

LifePod under en längre period. De hade även uppnått eftersträvade 

beteendeförändringar utan användning av belöningssystemet vilket gjorde att de inte 

reflekterat över vissa befintliga funktioner som undersöktes av författarna. Alla 

deltagare i den kliniska studien har dessutom aktivt gjort ett val att vara delaktiga 

och kan när som helst välja att inte längre vara en del av undersökningen. Skulle 

LifePod i framtiden bli en obligatorisk del i behandlingen för en kronisk sjukdom 

innebär detta att utgångsläget, och därmed motivationen, för användarna kan skilja 

sig drastiskt jämfört med dagens användare. 

 Workshop 

I detaljeringsfasen är det vanligt att användartester på den framtagna prototypen 

utförs. Det ger bra återkoppling på systemet gällande bland annat användarvänlighet 

och innehåll, men då kontakten med användarna var begränsad i detta projekt var 

detta inte möjligt att göra. Därför valdes istället att hålla en workshop tillsammans 

med företaget där de anställda fick representera användarna till viss del. Då de 

anställda arbetat med LifePod under en längre tid och är bekanta med 

användargruppen, är de till viss del insatta i hur de tänker och vad som är viktigt att 

tänka på ur patienternas perspektiv. På så vis kunde värdefulla synpunkter erhållas.  

7.2 Belöningssystemet   

I det framtagna belöningssystemet utnyttjas olika psykologiska teorier och koncept 

för att få ett system som ger den effekt på användaren som önskas. Trots att det finns 

teorier om människans psykologi och motivation som fastslår en sak, betyder det 

inte att det kan appliceras i verkligheten. De verktyg som finns tillgängliga i ett 

belöningssystem är relativt få och ibland inte tillräckliga för att stödja de processer 

som en person genomgår vid en beteendeförändring, som bland annat beskrivs i 
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Foggs beteendemodell och TTM. Nyttan av belöningssystem kan därför diskuteras, 

om det faktiskt har någon effekt på människors psyke eller om det krävs mer 

djupgående insatser. Detta har varit svårt att utreda utifrån de undersökningar som 

gjorts och det är fortfarande ett relativt outforskat område. För att få en mer 

övergripande bild hade mer omfattande användarundersökningar behövt göras och 

teorier hade behövt testas. I utvecklingen av belöningssystemet behövdes därför en 

avvägning mellan fakta utifrån teorin och vad som framkom i undersökningar och 

observationer göras. Bland annat har stort fokus legat på att hitta mekanismer som 

påverkar motivationen.  

En av brukskvaliteterna var att tjänsten skulle upplevas som mer underhållande. Det 

gjordes genom att många av de verktyg som användes i belöningssystemet har sitt 

ursprung från områden i anknytning till gamification samt quantified self. 

Mekanismer och designelement som utmaningar och prestationer respektive statisk 

för att hålla koll på utveckling, är exempel på detta. 

 Individanpassning av systemet 

Något som kom upp i både litteraturstudien och användarundersökningarna var 

vikten av möjligheten att individanpassa innehållet. Användarna av LifePod var i 

olika åldrar och hade olika förutsättningar både fysiskt och psykiskt vilket 

försvårade arbetet med att ta fram en lösning som passar alla. Fokus låg därför på 

att ta fram funktioner som gjorde det möjligt för användaren att endast utnyttja de 

delar som önskades, bland annat genom att ställa in egna mål och själv kunna välja 

utmaningar att anta. För att upprätthålla en bra motivation är det viktigt att kraven 

för uppgifter som ska utföras varken är för lätta eller för svåra. En lagom 

svårighetsnivå är det optimala för att användaren ska jobba mot sin målsättning. 

Genom att själv kunna anpassa utmaningar och mål är tanken att systemet ska 

upplevas vara mer anpassat för dem personligen. En viktig faktor är dock att LifePod 

används inom sjukvården och att de riktlinjer och rekommenderade mål som finns 

måste användas som en grund, vilket också var ett av produktmålen som sattes. I 

samband med att innehållet introduceras i början av respektive kategori och 

funktioner beskrivs, är information kring sjukvårdens rekommendationer inlagda 

tillsammans med hänvisning till vården om användaren upplever oklarheter.  

 Sekretess 

Under projektets gång uppkom flera olika funktioner och mekanismer som förslag 

till innehåll i belöningssystemet. Ett antal alternativ behövde avskrivas till följd av 

omständigheterna kring LifePod som verktyg i sjukvården. Ett av produktmålen 

som presenterades i delkapitel 4.4.3 var att informationen som registreras ska hållas 

sekretessbelagd. Topplistor och andra mekanismer som medför att användaren 

jämför sina värden med andra användare blev svåra att implementera med sekretess 
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som krav. I fallet med topplistor var det inte heller något som önskades av användare 

eller något som teorin förespråkade. Det framgick också önskemål om forum för 

diskussion mellan patienter som under samma premisser gällande sekretess var svårt 

att genomföra. Dessutom existerar redan forum där personer med samma åkomma 

kan samlas utanför LifePod, vilket ansågs som tillräckligt. 

 Virtuella varor 

Konceptet med virtuella varor som förvandlas till verklig valuta som användaren 

kan utnyttja på olika sätt var något som togs emot med positiv inställning från både 

respondenter samt företaget. Varorna hade kunnat genereras till följd av 

kontinuerlig rapportering, avklarandet av utmaningar, uppnådda mål eller liknande. 

Avsikten åstundades vara välgörande ändamål snarare än något som kunde 

användas för egen del i till exempel affärer. Detta hade kunnat uppnås genom att 

LifePod upprättar samarbete med företag eller fonder som skänker pengar till 

specifika ändamål, fördelaktigt sådana med anknytning till den åkomma användaren 

drabbats av. På det här sättet blir belöningar mer konkreta och nyttan som det gör 

kan motivera användare att utföra uppgifterna. Orsaken till att det inte valdes som 

en del av det framtagna belöningssystemet var svårigheterna med att upprätta 

samarbete med företag på ett gynnsamt sätt och integrera det i systemet. Detta var 

något som ansågs inte hade kunnat utföras inom tidsramen för detta projekt. 

 Negativ feedback 

Negativ feedback valdes att inte nyttjas i det framtagna belöningssystemet. 

Anledningen till detta var att negativ feedback ansågs kunna orsaka större skada för 

de som reagerar negativt på det än vad det gynnar övriga. Det kändes mer relevant 

att införa mekanismer vars påverkan generellt hade mer positiva följder, vilket var 

ett av de uppsatta effektmålen. 

7.3 Gamification och motivation  

Trots den snabba expansionen av hälsorelaterade appar, där flertalet har olika 

gamifierade mekanismer integrerade, finns det få studier som visar på faktiska 

beteendeförändringar utifrån detta. Resultaten baseras istället ofta på användares 

åsikter och det är därför svårt att veta specifikt vilka bestående effekter som 

genereras till följd av implementerade mekanismer och designelement. Som en 

konsekvens av detta råder det delade meningar kring huruvida gamification fungerar 

eller inte. Målet med att implementera gamification i en hälsoapp likt LifePod är att 

motivera användaren till att utföra uppgifter och initiera beteendeförändringar. Som 
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nämndes i sektion 4.1.2.1 eftersträvas påverkan av den inre motivationen hos en 

individ för att få en lyckad, mer kraftfull beteendeförändring. Den data som finns 

inom detta område visar att det främst är den yttre motivationen som påverkas av 

gamification. En svårighet i projektet var att ta fram funktioner som genom 

implementation av mekanismer och element slutligen resulterar i att den inre 

motivationen påverkas. 

Något som framkom under projektet var att tankarna kring gamification som 

fenomen är väldigt individuella. Faktorer som spelar in är ålder, teknisk bakgrund 

och livsstil. Yngre personer har generellt en annan relation till spel och applikationer 

än äldre vilket gör att gamifierade inslag ligger mer nära till hands för denna 

åldersgrupp. Det medför att de yngre ofta är mer positivt inställda till det.  

Inställningen till belöningsmekanismer i en hälsoapplikation grundar sig också i att 

människor motiveras av olika saker. En del blir motiverade av att jämföra sina 

resultat med andra medan andra bara vill jämföra sig med sig själv och blir 

motiverade av sitt egna välmående. Faktorerna har olika förutsättningar att påverka 

genom mekanismer som implementeras i ett belöningssystem. Konsekvenserna av 

detta är att belöningssystem ger bättre effekt för vissa personer än andra. Hos en del 

LifePod-användare kan omständigheterna kring sjukdomen ha initierat ett förändrat 

tankesätt gällande deras hälsa, något som kan ha fungerat motiverande inför en 

förändring. Inre motivation och en redan påbörjad beteendeförändring innebär att 

deras behov av ett belöningssystem är mindre jämfört med personer helt utan 

motivation.  

7.4 Avgränsningar  

LifePod är en webbapplikation, vilket skiljer sig mot en native applikation. En 

webbapplikation är webbaserad och är därför tillgänglig för alla enheter med 

internetanslutning. En native applikation är ett program som laddas ner på 

respektive enhet och som är anpassad för just den enheten. Detta medför att native 

applikationer kan använda sig av mobilens hårdvara, till exempel kameran, något 

som en webbapplikation inte kan göra. Som konsekvens av detta begränsades vissa 

lösningar, då exempelvis möjligheten till användning av mobilens egna stegräknare 

direkt i applikationen inte fanns. Det var något som annars kunde varit aktuellt vid 

individuell målsättning eller i samband med utmaningar.  

När belöningssystemet utvecklades skedde interaktion med LifePod via demomiljön 

för hjärtinfarkt. Intentionen är dock att LifePod ska finnas tillgänglig för fler 

kroniska sjukdomar med andra parametrar och förutsättningar. Det innebar att när 

funktioner specificerades var det viktigt att ha i åtanke att dessa skulle kunna 

anpassas efter olika sjukdomar. Svårigheterna med detta berodde på den bristande 

vetskapen om vilka sjukdomar som var aktuella för detta och vilka parametrar som 

då berörs. 
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7.5 Etik 

I arbetet med att ta fram ett belöningssystem med syfte att implementeras i en 

webbapplikation för användning inom vården, var det viktigt att granska projektet 

ur ett etiskt perspektiv. En av aspekterna som uppkom var frågan om hur mycket ett 

system får, och borde, driva på en person till att utföra saker. Ett belöningssystem 

handlar mycket om att uppmuntra till handling och få användaren att utföra 

uppgifter som gagnar denne. Systemet bör innehålla funktioner som hjälper 

användaren att uppnå resultat, genom exempelvis uppmuntran och inspiration. Detta 

är viktigt för ett välfungerande belöningssystem, men gränserna får inte överskridas 

så att användare känner sig tvingade att utföra en uppgift. De måste dessutom ha 

möjlighet att avbryta när de vill. För att uppnå detta är belöningssystemet i LifePod 

frivilligt och användaren får själv välja ut vilka delar hen vill använda sig av. 

Belöningssystemet innehåller information om individens status och utveckling. 

Denna information måste presenteras på ett sätt att användaren inte mår dåligt av att 

använda det. Det ska uppmärksamma och uppmuntra bra handlingar snarare än det 

som har gått dåligt. 

I de användarundersökningar som utfördes var det viktigt att alla deltagare kände 

att deras integritet var respekterad och att deras uppgifter skulle vara skyddade. 

Enkäterna gjordes därför anonyma och inga uppgifter har publicerats så att svaren 

kan spåras tillbaka till specifika intervjupersoner.  
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8 Slutsats 

Det slutliga resultatet presenteras tillsammans med de slutsatser som dragits. Till 

sist görs en kort reflektion över framtida arbeten inom området. 

 

Projektet genomfördes med syftet att utveckla ett belöningssystem som en interaktiv 

datorprototyp som grundas på teorier kring motivation och beteendeförändringar 

samt synpunkter från användare. Detta gjordes genom en litteraturstudie för att 

undersöka den mänskliga motivationen samt mekanismer som används inom 

gamification. Litteraturstudien gav insikter om att motivation, som kan delas in i 

inre och yttre motivation, är essentiell för beteendeförändringar. Påverkan på den 

inre motivationen eftersträvas för att genomföra hållbara beteendeförändringar då 

den medför ett bättre psykiskt mående. Detta kan åstadkommas genom 

internalisering, alltså att mekanismer som influerar den yttre motivationen används, 

som leder till att användarens inre motivation förändras. Litteraturstudien gav också 

insikter i att målsättning är viktigt för individer för att främja ett mer hälsosamt 

beteende. 

Utöver detta granskades marknaden för att studera hur olika designelement används 

idag i olika applikationer. Potentiella användare och den aktuella användargruppen 

studerades genom intervjuer och enkäter, vilket gav den främsta insikten att ett 

system som kan individanpassas är önskvärt. Användare vill utgå från sig själva och 

inte jämföras med individer vars förutsättningar inte är lika.  

Utifrån litteraturstudien och undersökningar som gjordes arbetades förslag fram för 

belöningssystemet. Efter utvärdering resulterade det i tre kategorier som kändes 

relevanta för det fortsatta arbetet: 

• Mina mål och utmaningar 

• Min utveckling 

• Tips och information 

Under Mina mål och utmaningar kan användaren sätta upp egna mål att sträva mot 

eller anta utmaningar främst inom fysisk aktivitet och kosthållning. Utförda 

prestationer belönas med märken som visualiseras i en underkategori. Användaren 

kan följa sina insatser gjorda under de senaste veckorna under Min utveckling och 

få en överblick över hur väl vårdens rekommenderade mål uppfylls. Under Tips och 

information finns kraven för de rekommenderade målen samt annan relevant 

information sammanställd.  
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Resultatet av projektet är ett belöningssystem som visualiseras genom en interaktiv 

datorprototyp. Denna kan användas som designspecifikation för en eventuell 

framtida implementering.  

Ska belöningssystem användas då eller inte? Belöningssystem och speciellt 

gamification är ett relativt outforskat område vars effekter ännu inte blivit helt 

fastställda. Det är därför svårt att säga om ett belöningssystem faktiskt gynnar en 

applikation och motiverar användaren. Det är inte heller självklart hur ett sådant 

system ska se ut eller fungera. Något som ytterligare försvårar saken är det faktum 

att människor har olika förutsättningar och motiveras av olika saker. Så för att svara 

på frågan krävs det mer forskning inom området, men utifrån de resultat som 

erhållits från detta projekt finns det potential för att belöningssystem kan motivera 

till hälsofrämjande beteendeförändringar. 

8.1 Framtida arbete 

Detta projekt har tagit fram en datorprototyp som kan användas som en 

designspecifikation för vidare implementering. Hade mer tid funnits för projektet 

hade användartester, både med personer som använder LifePod idag samt 

potentiella framtida användare, varit aktuella att genomföra. Genom sådana tester 

hade systemet kunnat utvärderas och vidareutvecklas ytterligare vid behov. 

Möjligheten att införa konceptet med virtuella varor som förvärvas genom 

användarnas prestationer och som omvandlas till verklig valuta hade undersökts 

vidare. Företag hade behövt kontaktas och mekanismer för hur det skulle fungera i 

LifePod hade behövt arbetas fram. Nästa steg hade varit att påbörja 

programmeringen för att implementera systemet i LifePod. För implementationen 

hade det även varit aktuellt att utveckla designen vidare, främst de olika ikonerna 

som tagits fram under arbetets gång.  

Med en befolkning där allt fler blir äldre och med ett samhälle där andelen kroniskt 

sjuka ökar, är det viktigt att i framtiden optimera vården. Det allt större vårdbehovet 

skapar höga krav på digitaliseringen och är ett aktuellt ämne i samhället idag. 

Genom att använda en e-hälsoplattform, där individers registrerade hälsodata 

analyseras av algoritmer, skapas en mer behovsstyrd och individanpassad vård. Att 

utveckla systemen och integrera enkla medel i försök att påverka motivationen hos 

användare är ett steg i rätt riktning för ett mer hälsosamt liv.  
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Bilaga A Enkät 
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Bilaga B Informerat samtycke och 

information 

Informerat samtycke för medverkan i intervju 

 

Härmed samtycker jag att min medverkan i intervjun dokumenteras enligt 

bifogas information kring insamling av data.  

 

Jag är införstådd med att: 

• Mitt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

• Resultatet av mina svar kommer inte kunna kopplas tillbaka till mig 

som person. 

• Jag tillåter att intervjun spelas in (ljudupptagning) och att inspelat 

material endast kommer användas till examensarbetet. 

 

 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Ort, Datum: 
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Information om intervjun 

 

Syftet med intervjun 

Syftet med denna intervju är att kartlägga synpunkter kring funktionerna i LifePod 

samt motivation. Intervjusvaren kommer ligga till grund för en första prototyp av 

en sådan teknisk lösning. Intervjun sker som en del i vårt examensarbete på Lunds 

Tekniska Högskola i samarbete med Cross Technology Solutions.  

 

Frivilligt deltagande 

Deltagandet i studien är frivilligt och som deltagare är du förbehållen rätten att när 

som helst, utan särskild förklaring, avbryta deltagandet. I sådant fall raderas all 

tidigare insamlad data och dina svar kopplas inte längre till undersökningen.  

 

Insamling av data 

Ljudupptagning kommer ske för att underlätta intervjun och insamlingen av data. 

Det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt och data kommer 

behandlas på så sätt att inga obehöriga kan ta del av dina svar. Inga personliga 

identiteter kommer att lämnas ut eller avslöjas i och med publiceringen av 

examensarbetet. 

 

Kontaktuppgifter 

Om du har frågor och funderingar kring intervjun eller vill lägga till något i 

efterhand får du gärna höra av dig till oss via mejl. 

 

Amanda Lindell    Jennifer Hagman 

amanda.lindell@cross-solutions.com  jennifer.hagman@cross-solutions.com  

  

mailto:Amanda.lindell@cross-solutions.com
mailto:jennifer.hagman@cross-solutions.com
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Bilaga C Intervjufrågor 

Introduktion - lästes upp för deltagaren innan intervjun:  
Syftet med den här intervjun är få en användares åsikt kring LifePods 
innehåll och belöningssystem. Genom intervjun vill vi också få synpunkter 
på idéer och förslag vi har tagit fram angående förbättringar av 
belöningssystemet.  
 
Intervjun görs som en del av vårt examensarbete och för att svaren ska 
kunna återges korrekt kommer vi att spela in intervjun. Svaren vi får kommer 
att hanteras konfidentiellt och du får när som helst välja att avbryta intervjun, 
utan någon specifik anledning.  
 
Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Uppvärmningsfas: 
Vi kommer att börja med några korta, inledande frågor. 

• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du använt LifePod? 

o Hur lång tid gick det mellan det att du drabbades av en 
hjärtinfarkt till dess att du fick LifePod? 

• Hur använder du LifePod? 
o Mobil 
o Surfplatta 
o Dator 

• Använder du några andra hälsoappar exempelvis träningsappar 
eller liknande? 

• Är du vegetarian eller liknande? 
• Röker du eller har du rökt? 
• Motionerar du regelbundet? 

o Om ja:  
▪ Gjorde du det även innan du började använda 

LifePod? 
• Skulle du säga att du är duktigt på att fylla i de värden du ska? 

 
Huvudfasen:  
Nu kommer vi att ställa några frågor kring hur du uppfattar Lifepods 
utformning så som den fungerar i dagsläget.  
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• Nu när värden fylls i kommer det upp någon sorts av glad eller 
ledsen gubbe. Vad tycker du om detta?  

o Vad känner du kring att när värden fylls i så blir det glada 
gubbar vid “bra” värden och ledsna vid “dåliga”? 

o Vad tycker du om att få respons när värden fylls i?  
o Har du några önskelmål på att det skulle vara annorlunda? 

 
• Håller du koll på dina värden och går in och kollar på statistiken, 

hur de förändras över tiden?  
o Om ja: 

▪ Hur ofta kollar du? 
▪ Tycker du att diagrammen och statistiken är lätt att 

förstå och tolka? 
o Om nej: 

▪ Varför inte? 

 
• Hur är du inställd till notiserna och de olika meddelande som 

kommer från LifePod? 

 
• Är målen som är uppsatta för vissa av parametrarna något du 

reflekterar över? Förstår du hur de fungerar? 
o Är det tydligt vad “ovalerna” som finns under vissa ikoner 

innebär? Se Figur 2.1 i avsnitt 2.1 LifePod.  
o När ett mål uppfylls, vad skulle du tycka var bra återkoppling 

på detta? 
o Hade du velat kunna sätta upp egna mål och bygga på de 

redan befintliga.  

 
Om deltagaren inte är vegetarian: 

• Fyller du i värden för grönsaker?  
o Om ja: 

▪ Gör du det efter varje måltid eller samlar du ihop det 
till ett tillfälle?  

▪ Väger du grönsakerna eller du gör en grov 
uppskattning på vikten?  

o Om nej: 
▪ Varför inte? 
▪ Vad hade kunnat göra så att du hade gjort det? 

 
• Är det något du tänkt på som du skulle vilja ha med i innehållet av 

LifePod? 

 
Nu kommer lite frågor om motivation och belöningssystem.  
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Med belöningssystem menar vi något som ger en respons på ett beteende 
eller utmaningar som utförs. Det kan vara alltifrån en symbolisk prestation, 
som en trofé eller guldstjärna, till något mer konkret, exempelvis något med 
ett ekonomiskt värde. Utöver olika typer av belöningar kan det även vara 
feedback, att man samlar poäng eller att man får information i ett 
utbildningssyfte.  
 

• Vad skulle du säga motiverar dig?  
o Framsteg 
o Bättre mående 
o Jobba mot ett uppsatt mål 
o Feedback 
o Påtryckningar från samhället/andra personer 

 
• Har du någon uppfattning eller åsikt kring belöningssystem i 

allmänhet? Är det något du stött på i andra sammanhang? 

 
• Hur ställer du dig till det nuvarande belöningssystemet i LifePod? 

Är det något du tänker på eller har synpunkter på?  
o Troféer ges för att registrera värden, oavsett om de är bra 

eller dåliga, tycker du att det är positivt?  

 
• Tror du att mer information hade varit bra? Exempelvis tabeller med 

vikt på olika frukter eller hur förändringar påverkar kroppen, som att 
sluta röka, äter mer fisk eller grönsaker. 

 
• Vad känner du kring att jämföra dina resultat med andra användare 

anonymt? 
o Vad känner du kring topplistor, där det visas hur du ligger till 

i förhållande till andra användare i en lista? 
o Vad skulle du tycka om att jämföra dina värden med ett 

genomsnittsvärde av andra användares värden?  

 
• Vad tycker du om att samla poäng baserat på utmaningar eller 

handlingar? 
o Vad ska poängen som man samlar ihop resultera i? Tycker 

du att dessa poäng ska kunna användas till något, och i så 
fall vad?  

▪ Gå upp i nivå? Ett mer konkret värde? 

 
• Skulle du uppskatta någon sorts återkoppling i LifePod angående 

dina värden, trots att de ligger inom dina gränser? Som en 
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bekräftelse på tillsyn av vården, exempelvis genom ett meddelande 
från sjukhuset att någon har kollat på dina värden?  

 
Vi har några förslag och idéer som vi har tagit fram som vi gärna får lite 
återkoppling på. 
 

• Vi har funderat på att införa utmaningar som en del av LifePods 
belöningssystem. Användaren ska kunna anta olika sorters 
utmaningar som kan beröra de inbyggda målen eller annat. Hur ser 
du på detta? 

o Ett exempel kan vara man ska klara målen som är uppsatta 
ett specifikt antal gånger under en bestämd tid. 

o Har du några förslag på utmaningar? 

 
• Som en belöning på att olika utmaningar är avklarade och uppfyllt 

specifika mål har vi tänkt att ett alternativ kan vara att införa en 
sorts troféhylla, likt en sådan simmärken fästs på. Vid en bra 
prestation sätts en trofé/ett märke upp på hyllan. Se Figur 5.1 i 
avsnitt 5.1.2. Har du några tankar kring detta? 

o Skulle du hellre ha någon annan sorts belöning? 
o Vad anser du om belöningar som fungerar som virtuella 

pengar som kan omvandlas till exempelvis kuponger i 
verkligheten eller pengar man kan donera? 

 
• När mängden frukt och grönsaker fylls i, är ett förslag att ha en 

tabell med frukter och grönsaker och vad de väger i genomsnitt. 
Tror du det är något som hade förenklat registreringen? 

 
• För att ge en bättre översikt över ens framsteg och för att kunna gå 

tillbaka och se gamla värden har vi haft tankar på att utveckla 
statistikdelen.  

o Är det något speciellt du hade önskat hade varit med i 
denna del? 

o Vi funderar på att ha en kalendervy som det är idag men där 
man kan trycka på dagarna och se värden. Hur ser du på 
det?  

o Kurvor och diagram hade kanske kunnat utvecklas. Hur ser 
du på detta alternativ?  

 
• Tycker du det är tydligt och lätt att se antalet doser av nitroglycerin 

eller antalet gånger ett värde fyllts i? Räcker det med att ovalerna 
blir ifyllda eller hade du uppskattat om det hade varit tydligare, likt 
på bilden?  
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• Vad skulle motivera dig till att fylla i värden eller utföra specifika 

saker?  

 
• Har du några förslag på funktioner eller liknande som hade kunnat 

implementeras i ett belöningssystem?  

 
Lugnande fas: 

• Känner du att din livsstil ändrats sedan du började använda 
LifePod? 

• Hur är din allmänna inställning till LifePod?  
• Några allmänna synpunkter som du skulle vilja komma med? 

 
Avslutande fas: 
Tack för din medverkan! Om du kommer på något i efterhand eller vill 
komma i kontakt med oss av någon anledning finns våra mejladresser på 
pappret du fick innan.  
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Bilaga D Datorprototyp 

 

Sammanställd information om de rekommenderade målen.  
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Sidan för utmaningar. Här visas också hur det ser ut när användaren antagit en 

utmaning. Har en liknande utformning som sidan för målen.  
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