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Förord 

Vi vill inleda denna rapport med att rikta ett stort tack till de personer som varit 

med och bidragit till studiens resultat. Er medverkan i undersökningen var 

betydelsefull för genomförandet av vårt examensarbete.  

 

Vi vill även yttra vår största tacksamhet till vår handledare Carina Hallqvist, som 

varit till stor hjälp under arbetsprocessen. Tack för ditt enorma engagemang.  
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1 Inledning  

Många människor som lever i dagens samhälle upplevs vara ständigt 

uppkopplade på diverse enheter, vilket är en effekt av att samhället har 

digitaliserats. En konsekvens av denna digitalisering är även att gränserna mellan 

det fysiska och det digitala har blivit mer diffusa. Utvecklingen av 

mobilteknologi är en stor del av digitaliseringen och har bland annat medfört ett 

nytt fenomen – m-hälsa. Enligt Europaparlamentet (2015, sjätte stycket) är m-

hälsa ”mobila hälsoapplikationer för självdiagnosticering och hälso-övervakning 

på distans.”.  

 

Utvecklingen av mobilapplikationer (benämns hädanefter applikationer) som 

gynnar människors hälsa och välmående anses vara positivt på många sätt. 

Denna studie kommer att främja utvecklingen av livsstilsapplikationer genom 

att undersöka hur tre likvärdiga livsstilsapplikationer är uppbyggda samt hur de 

upplevs av användare. Livsstilsapplikationer är specifikt utvecklade för att 

användare ska kunna dokumentera, mäta och påverka värden såsom sömn, 

träning och matvanor. Applikationerna som kommer att analyseras i studien är 

följande: Lifesum, FoodCheck och MyFitnessPal. Dessa applikationer gör att 

användare kan dokumentera och kontrollera kaloriintag och matvanor. 

Applikationerna finns att ladda ned kostnadsfritt från till exempel iOS App 

Store.  

 

1.1 Bakgrund 

Inom kategorin ”hälsa och motion” i nedladdningsprogrammet iOS App Store 

finns ett stort antal applikationer, varav många är livsstilsapplikationer. En del 

av applikationerna är tillgängliga att ladda ned och installera gratis, medan andra 

kräver betalning. Applikationerna har funktioner som hjälper människor med 

problem som tidigare bara gick att få hjälp med genom fysisk vård och 

rådgivning. Att applikationerna finns lättillgängliga gör också att många 

eventuellt tar del av information som de annars hade gått miste om. 

Tillgängligheten skapar nyfikenhet och vilja att utforska utbudet av 

applikationer. 

 

1.1.1 E-hälsa 

Hälsa är ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.” 

(Nationalencyklopedin, 2019, första stycket). Vidare beskriver Socialstyrelsen 

(2019) begreppet e-hälsa enligt följande: ”E-hälsa är att använda digitala verktyg 

och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.”. E-hälsa är en 

del av samhällets digitalisering och på kort tid har fenomenet e-hälsa påverkat 

hälso- och sjukvård på många sätt (eHälsomyndigheten, 2016). Digitalisering 

möjliggör utveckling för nya IT-lösningar, vilket leder till nya former av vård 

och omsorg (Strikersoft, 2019a). Vidare beskriver Strikersoft e-hälsa som en 

förändringsprocess, som medför nya arbets- och tankesätt samt genererar 

processförbättringar i människors vardag. På eHälsomyndighetens webbplats 
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beskrivs att det finns tre genomgående ämnen inom e-hälsa – kommunikation, 

tillgänglighet och verksamhet. 

 

En definition av hur kommunikation, tillgänglighet och verksamhet kan 

tillämpas inom e-hälsa: 

 
E-hälsa kan användas för att förbättra kommunikationen mellan 

vårdpersonal, sjukvård och patienter. E-hälsa låter patienten själv 

medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och 

jämföra olika vårdgivare. E-hälsa ger vårdpersonal rätt arbetsverktyg och 

tillgång till snabb information vilket leder till säkrare vård. 

(eHälsomyndigheten, 2016, tredje stycket) 

 

Ramos, Pacheco och Schwarz (2012) menar att teknik och sjukvård har blivit 

allt mer integrerade med varandra under de senaste åren. E-hälsa kan användas 

för att skapa en mer effektiv sjukvård, den tekniska utvecklingen gör det möjligt 

att minska kostnader och underlätta arbetet för vårdpersonal att upprätthålla en 

kontinuerlig kontakt med patienter (Wicks, Stamford, Grootenhuis, Haverman 

& Ahmed 2014). 
 

1.1.2 M-hälsa 

Strikersoft (2019b) skriver att e-hälsa har en underkategori som uppstod i 

samband med utvecklingen av mobiltelefoner. Underkategorin är m-hälsa och 

beskrivs enligt Istepanian, Laxminarayan och Pattichis (2006, s. 3) på följande 

sätt: “[E]merging mobile communications and network technologies for 

healthcare.”. 

 

Området m-hälsa består av tre kategorier applikationer med olika syften och 

användningsområden (Strikersoft, 2019c). På företagets webbplats beskrivs att 

den första gruppen inkluderar de applikationer som till exempel hjälper en 

användare i rehabilitering eller med att ta rätt mängd medicin vid rätt tidpunkt. 

Den andra gruppen är inriktad på de applikationer som berör en användares 

livsstil. Det kan handla om hur olika värden såsom sömn, träning och matvanor 

kan dokumenteras, mätas och påverkas. Tredje gruppen av applikationer har 

fokus på att “ställa diagnoser, behandla sjukdomar eller undersöka fysiologiska 

processer.” (Strikersoft, 2019c). Vidare beskrivs att året 2018 skedde 

genombrottet för videovård och vård på distans i form av applikationer såsom 

Kry, Min Doktor och Doktor24. Dessa applikationer har gjort sjukvårdsbesök 

möjliga att genomgå online och har resulterat i en förändrad tillgänglighet och 

upplevelse för patienter.  

 

Enligt World Health Organization (2011) har utvecklingen av m-hälsa 

underlättat för sjukvården på många sätt. Målsättningen med utvecklandet av 

applikationer för m-hälsa är att tillhandahålla snabb och specialiserad vård, även 

för de människor som lever i avlägsna områden (Ramos et al., 2012). 

Applikationer inom m-hälsa gynnar inte bara människor som lever i avlägsna 

områden, utan kan också användas för att förbättra vårdsituationen för de som 

lever i folktäta områden (Lestantri, Putrima, Sabiq och Suherlan, 2017, s. 1).  

 

M-hälsa kan förse människor med hjälp exakt i tid när hjälpen behövs, detta 

eftersom mobiltelefonen för de flesta människor är något som alltid finns nära 

tillgängligt (Danaher, Brendryen, Seely, Tyler & Woolley, 2015). Tachakra, 
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Wang, Istepanian och Song (2003) menar att telekommunikationsteknik har 

skapat stora möjligheter att övervinna hinder som tid och rum kan innebära. 

Vidare beskriver Tachakra et al. digital kommunikation i form av ljud och video 

som en fördel då det kan användas oavsett var och när användaren är i behov.  

 

1.2 Problembeskrivning  

Det finns många potentiella fördelar med applikationer inom m-hälsa, dessvärre 

är applikationernas användbarhet inte alltid så bra som den hade kunnat vara 

(McCurdie, Taneva, Casselman, Yeung, McDaniel, Ho & Cafazzo, 2012). 

Författarna menar på att en fjärdedel av alla applikationer som laddas ned endast 

används en gång. De argumenterar för att detta beror på att användare har ett 

behov av att känna direkt engagemang i applikationen, annars tappar de snabbt 

intresse. 

 

Liu, Chang, Zhu, Holroyd och Seng (2011) uppmärksammade problematiken att 

applikationer inom m-hälsa behöver bli bättre på att utnyttja de funktioner som 

är unika för mobila enheter, för att uppnå sin fulla potential. Studien visar även 

att det finns en problematik att många av de applikationer som utvecklas, gör det 

genom att återskapas från fristående webbaserade applikationer, antingen rakt 

av, eller på ett liknande sätt. Detta trots att resultat från användartester visat att 

användare föredrar innovationsrika applikationer med unika funktioner för 

mobila enheter.  

 

Innovationer inom m-hälsa har resulterat i utmaningar gällande utformningen av 

applikationer. Detta berör främst hur information ska organiseras och 

struktureras för att framställas på ett användarvänligt sätt (Liu, et al., 2011). 

Författarna understryker att det saknas riktlinjer och att många principer är 

baserade på traditionella programvaror och är inte specifikt anpassade för mobila 

enheter.  

 

Mobiltelefonen som enhet är en utmaning i sig. I jämförelse med andra enheter 

är mobiltelefonens skärm betydligt mindre och eftersom samma mängd 

information ska vara tillgänglig, oavsett enhetens storlek, ökar problematiken 

om skärmen är mindre (Fling, 2009, s. 91–92). Vidare menar författaren att det 

finns många svårigheter med hur information bör prioriteras, struktureras och 

presenteras för mobila enheter.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om hur 

livsstilsapplikationer bör utformas för att uppnå god användarupplevelse.   

 

För att ge svar på studiens syfte ska följande frågeställningar besvaras:  

1. Hur är applikationerna uppbyggda?  

2. Hur upplever användare applikationerna? 



4 

 

2 Tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter  

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie bygger på forskning 

och andra betydelsefulla källor. De områden som är väsentliga i förhållande till 

undersökningens syfte är användarupplevelse, innehåll, interaktionsdesign, 

informationsdesign och informationsarkitektur (se Figur 1). Samtliga områden 

tillämpas för att granska hur applikationerna är uppbyggda samt för att pröva 

applikationernas användarupplevelse. Områdena kan undersökas var för sig, 

men det finns också ett tydligt samspel mellan dem. De kan påverkas av 

varandra, vilket gör att de tillsammans påverkar helheten av en produkt eller en 

tjänst. 

 

 
 

Figur 1. Ämnesområden i det teoretiska ramverket.  

 

2.1 Användarupplevelse  

Preece, Rogers och Sharp (2015, s. 12) skriver att användarupplevelse är hur 

användaren upplever en produkt eller en tjänst. Vidare förklarar de att 

användarupplevelsen av en produkt eller en tjänst mäts i hur användbar den är, 

vilket syftar till hur lätt, effektiv och njutbar den är att använda. 

 

Enligt Marsden, Robinson och Jones (2014) är innebörden av begreppet 

användarupplevelse mycket mer än enbart användbarhet. Användarupplevelse 

kan påverka användare känslomässigt och designers och utvecklare arbetar för 

att skapa produkter eller tjänster som är betydelsefulla för människor i deras 

vardag. Tullis och Albert (2013) menar att användarupplevelse även handlar om 

interaktionen mellan en användare och en produkt eller en tjänst och vilka 
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känslor som framkommer av interaktionen. De beskriver även att en 

användarupplevelse är beroende av dess kontext. Preece et al. (2015, s. 8) menar 

att en god användarupplevelse kan bidra till att förbättra och förstärka hur 

människor arbetar, kommunicerar och interagerar. Vidare beskrivs 

användarupplevelse som något dynamiskt som kan förändras före, under eller 

efter användningen av en produkt eller en tjänst (Marsden, et al., 2014).  

 

2.1.1 Användbarhetsmål  

Preece et al. (2015, s. 19–20) skriver att det finns sex användbarhetsmål som alla 

är en viktig del av användbarheten av en produkt eller en tjänst. Det första målet 

(verkningsgrad) handlar om hur väl en produkt eller en tjänst lever upp till vad 

den är avsedd att göra, det andra målet (effektivitet) går hand i hand med det 

första målet och handlar i sin tur om huruvida användaren får ut det hen vill av 

produkten eller tjänsten. Det tredje målet (säkerhet) innebär att användaren kan 

använda produkten eller tjänsten på ett säkert sätt och skyddas från obehagliga 

situationer. Det fjärde målet hänvisar till att produkten eller tjänsten 

tillhandahåller rätt funktioner som gör det möjligt för användaren att utföra det 

hen behöver. Författarna skriver att de sista målen handlar om hur lätt en produkt 

eller en tjänst är att lära sig (lärbarhet) och hur enkelt det är för användaren att 

minnas hur den används (minnesvärdhet).  

 

2.1.2 Användarupplevelsemål  

Användarupplevelsemål omfattar de känslor och upplevelser, både positiva och 

negativa, som användaren känner vid användandet av en produkt eller en tjänst 

(Preece et al., 2015, s. 22–23).  

 

Tullis och Albert (2013, s. 176) skriver att mäta människors känslor är svårt, 

detta eftersom känslor ofta är flyktiga, dolda och komplicerade. Användaren kan 

bland annat ha problem med att artikulera vad hen verkligen känner, en del är 

rädda att uttrycka sina äkta känslor inför en främling. Trots denna problematik 

menar författarna är det är oerhört viktigt att förstå användarens emotionella 

tillstånd. Vidare menar de att vissa produkter eller tjänster är mer känslomässiga 

än andra, vilket gör att användarens känslor har större betydelse för den 

övergripande användarupplevelsen.  

 

2.2 Innehåll 

Det är viktigt att exponera rätt innehåll i förhållande till produktens eller 

tjänstens målgrupp och syfte. Detta för att innehållet ska uppfylla användarens 

krav (Rockley & Cooper, 2012, s. 67–68). Vidare menar de att målgruppens krav 

kan identifieras genom att undersöka målgruppens eller målgruppernas olika 

behov. Det kan handla om att granska aspekter såsom vilket innehåll användaren 

har intresse av, vad målet med användandet är och hur användaren får tillgång 

till innehållet. Det kan också innebära att kontrollera på vilket sätt som 

användaren föredrar att få tillgång till innehållet, vilket innehåll som används 

samt hur detaljerat användaren vill se innehållet.  
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Förutom att innehåll bör vara anpassat för den specifika målgruppen och 

kontexten menar Rockley och Cooper (2012, s. 205) att ett framgångsrikt 

innehåll är välskrivet, tydligt, koncist, konsekvent och användarcentrerat. De 

beskriver även fenomenet intelligent innehåll. ”Intelligent content allows you to 

take advantage of the information contained within the content to make the 

content more discoverable.” (Rockley & Cooper, 2012, s. 16). Enligt författarna 

måste ett innehåll vara lätt för användaren att upptäcka, då är det nämligen som 

mest tillgängligt. Detta görs bland annat genom att strukturera innehållet.  

 

2.3 Interaktionsdesign  

Interaktionsdesign beskrivs enligt följande: “[D]esigning interactive products to 

support the way people communicate and interact in their everyday and working 

lives.” (Preece et al., 2015, s. 8). Författarna skriver att interaktionsdesign 

handlar om att skapa produkter eller tjänster som är lätta för användaren att lära 

sig, effektiva att använda och som frambringar en trevlig användarupplevelse.  

 

Interaktionsdesign är utformningen av interaktionen mellan en användare och en 

produkt eller tjänst (Interaction Design Foundation, 2019a). Enligt Chandler och 

Unger (2012, kap. 10) är en interaktion beroende av användarens vilja att 

genomföra en handling och användarens förståelse att det finns något att 

genomföra. Syftet med interaktionsdesign är att skapa produkter som gör det 

möjligt för användaren att uppnå sina mål på bästa möjliga sätt (Interaction 

Design Foundation, 2019a). Vidare beskrivs att interaktionsdesign är ett brett 

fenomen, vilket beror på att samspelet mellan en användare och en produkt ofta 

involverar många olika aspekter såsom rörelse, ljud och andra faktorer.  

 

Interaktionsdesign är en viktig del av att designa för användarupplevelsen 

(Interaction Design Foundation, 2019b). Om användaren är begränsad av sämre 

funktioner såsom text-tunga meddelanden och animationer som drar åt sig 

uppmärksamhet kommer designen att misslyckas och i sin tur försämra 

användarupplevelsen.  

 

2.3.1 Designprinciper  

För att hjälpa designers i utvecklingen av en produkt eller en tjänst i syfte att 

uppnå god användarupplevelse, kan designprinciper användas (Preece et al., 

2015, s. 25–26). Författarna skriver att designprinciperna säkerställer att 

designers och utvecklare har tillhandahållit vissa funktioner i ett gränssnitt. 

Chandler och Unger (2012, kap. 10) skriver att det finns många principer inom 

designområdet som kan fungera som utgångspunkt i en designprocess. De menar 

att det är praktiskt att ha ett ramverk att arbeta inom, oavsett om det handlar om 

arbete inom en nuvarande design eller i skapande av en ny design. De vanligaste 

designprinciperna enligt Preece et al. (2015, s. 26–29) är synlighet, återkoppling, 

begränsningar, konsekvens och affordans.  

 

Synlighet menar författarna innebär att ju synligare en funktion är, desto mer 

troligt och enklare är det för användaren att veta vad hen ska göra här näst. Om 

en funktion är svår för användaren att hitta eller svår att förstå, kan det skapa 

frustration hos användaren. Därför menar författarna att synlighet är en viktig 

aspekt för designers att ha i åtanke i designprocessen.  
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Återkoppling skriver författarna handlar om att sända tillbaka information till 

användaren om vilken handling som hen har genomfört och vad användaren har 

uppnått. Detta gör att användaren tillåts fortsätta med sin aktivitet. 

 

Begränsningar syftar enligt författarna på att avgränsa vissa typer av 

interaktioner som kan inträffa. Dessa avgränsningar kan handla om att 

exempelvis avaktivera vissa menyalternativ genom att skugga dem i en grå färg 

och på detta sätt begränsa användaren till enbart tillåtna handlingar.  

 

Konsekvent menar författarna handlar om att skapa ett gränssnitt med liknande 

handlingar och att använda liknande element för att utföra liknande uppgifter. 

Gränssnitt som är utformande konsekventa är lätta att lära och använda. 

 

Affordans beskrivs enligt författarna som att element tydligt bör visa 

användaren hur elementet ska användas. Det handlar om att ge användaren en 

ledtråd till vilken handling som krävs på ett specifikt element. Det ska även vara 

uppenbart för användaren om exempelvis en knapp går att trycka på, vilket kan 

framgå genom att till exempel urskilja knappen visuellt med färg. 

 

2.4 Informationsdesign   

Informationsdesign är ett omfattande ämne som påverkas av många olika 

faktorer, såsom information, kommunikation, estetik, språk, beteende och 

kognition (Pettersson, 2002, s. 1). Författaren skriver att informationsdesign 

består av att planera, utforma och presentera innehållet i ett budskap på ett sätt 

som gör det möjligt för den tänkta mottagaren att tillgodogöra sig informationen. 

 

“Information design is defined as the art and science of preparing information so 

that it can be used by human beings with efficiency and effectiveness.” 

(Jacobson, 1999, s.15). Vidare skriver Jacobson (1999, s. 15–16) att en god 

informationsdesign handlar om att utveckla produkter eller tjänster som är 

begripliga att förstå för mottagaren av informationen. Informationsdesign 

handlar också om att skapa en behaglig interaktion för att göra det möjligt för 

mottagaren att hitta information på ett enkelt sätt. Det som urskiljer 

informationsdesign från annan design är att det kommunikativa syftet av en 

produkt eller en tjänst mäts genom dess verkningsgrad och effektivitet.   

 

Det huvudsakliga målet med informationsdesign är att skapa tydlighet i 

kommunikationen, skriver Pettersson (2002, s. 45). Författaren menar att 

sändaren måste överföra informationen på ett korrekt sätt och att mottagaren 

måste tolka informationen rätt för att det ska kunna ske. Vidare i detta kapitel 

beskrivs tre betydelsefulla principer för att uppnå tydlighet i kommunikationen. 

 

2.4.1 Informationsdesignprinciper  

Inom informationsdesign finns det tre principer att förhålla sig till som sändare 

av information, för att säkerställa att informationen tas emot korrekt av 

mottagaren.  
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Den första principen är läsbarhet, god läsbarhet innebär att information är enkel 

att läsa, något som kan tillämpas både i text och i bild (Pettersson, 2002, s. 49). 

Författaren rekommenderar att kontrollera informationsdesignen utifrån en 

punktlista. Listan nedan hänvisar till aspekter gällande läsbarhet (Petterson, 

2002, s. 49): 

 

1. Are the words and images large enough to see?  

2. Are the words and images bold enough to see?  

3. Is there good contrast between figure and ground?  

4. Is the visual appropriate for the intended audience?  

5. What visual devices are used to direct the viewer’s attention?  

6. Does the visual contain only the essential information?  

7. Are appropriate visual sequencing techniques used to present complex ideas? 

 

Den mest avgörande faktorn för läsbarheten är mottagarens förmåga att förstå 

och ta till sig informationen som träder fram genom text och bild (Pettersson, 

2002, s. 50). Vidare menar författaren att det handlar om att anpassa innehållet 

efter mottagarens tidigare kunskap, intresse och behov.  

 

Den andra principen är enkelhet. Läsbarhet och enkelhet hör ihop på så sätt att 

enkelhet i ett innehåll kan påverka läsbarheten positivt, skriver Pettersson (2002, 

s. 50). Författaren skriver att det handlar om att välja ord, bilder och andra 

grafiska element som tillsammans skapar en stil i innehållet. Listan nedan 

hänvisar till aspekter gällande enkelhet (Pettersson, 2002, s. 50):  

 

1. Keep it simple! Leave out needless words, needless pictures and needless 

picture elements.  

2. Be clear and precise! Choose words and illustrations carefully.  

3. Be consistent! Inconsistencies will confuse the readers.  

4. Always write legends to explain the intended meaning of pictures.  

5. Make text and illustrations elegant and easy to read.  

6. Emphasise effective headings in a consistent way!  

 

Den tredje principen är enhetlighet och är enligt Petterson (2002, s. 52) en väldigt 

viktig princip för om mottagaren begriper informationen. Petterson menar att en 

informationsdesign som saknar enhetlighet har en tendens att ge ett kaotiskt 

intryck och upplevas förvirrande för mottagaren. Författaren beskriver det som 

att olika element i så fall behöver “tävla” om mottagarens uppmärksamhet. För 

att uppnå enhetlighet bör samtliga element interagera med varandra. Enligt 

Pettersson (2002, s. 52) förbättrar och effektiviserar även detta mottagarens 

inlärningsförmåga vilket gör att hen kan ta till sig informationen snabbare och 

enklare. Listan nedan hänvisar till aspekter gällande enhetlighet (Pettersson, 

2002, s. 53):  

 

1. Are the visual elements (words, pictures, graphic design elements) well laid 

out? 

2. Does the margin unify or add to the composition of the visual?  

3. Does the entire message (words and images) fill the screen?  

4. If words are used, is it clear which words go with what pictures?  

5. Does the composition direct the viewers to the centre of attention?  

6. Does the composition support what is being taught?  
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2.5 Informationsarkitektur  

I tidigare avsnitt beskrivs hur information ska utformas ur ett visuellt perspektiv. 

Det finns också ett annat perspektiv som handlar om informationens arkitektur. 

Perspektiven har ett tydligt samspel och det ena påverkar det andra och vice 

versa.  

 

Rosenfeld, Morville och Arango (2015, s. 24) definierar informationsarkitektur 

genom att dela upp begreppets innebörd i fyra olika aspekter. Den första 

aspekten handlar om hur information är strukturerad och följs av den andra 

aspekten som innebär hur information är organiserad och rubricerad, samt vilka 

sök- och navigationsmöjligheter ett system är uppbyggt av. Den tredje aspekten 

handlar om hur informationsprodukter är formade för att uppnå användbarhet, 

upptäckbarhet och förståelse. Den fjärde och sista aspekten har fokus på hur 

principer om design och arkitektur kan tillämpas i praktiken. 

 

Informationsarkitektur är en betydelsefull aspekt för användarupplevelsen av en 

produkt (Fling, 2009, s. 90). Författaren skriver att en produkts eller en tjänsts 

informationsarkitektur är det mest avgörande elementet för användar-

upplevelsen, den ger nämligen användaren det första intrycket av produkten eller 

tjänsten. Andra faktorer, såsom den visuella designen och den utvecklade koden, 

har en mindre avgörande roll. “[I]f the user cannot figure out how to use it, she 

will fail — and so will your product.” (Fling, 2009, s. 91).  

 

Tre centrala komponenter inom informationsarkitektur är organisationssystem, 

etikettering och navigationssystem (Rosenfeld et al., 2015). Författarna menar 

att samspelet mellan dessa har en betydande roll för användarupplevelsen av en 

produkt eller tjänst. 

 

2.5.1 Organisationssystem  

Att organisera information är viktigt för att visa användaren var hen kan hitta 

svar på sina frågor, men också för att ge användaren ett sammanhang så hen 

förstår svaren (Rosenfeld et al., 2015, s. 98–100). Författarna menar att det finns 

många svårigheter med att organisera information på ett användbart sätt. 

Problematiken menar de grundar sig i att ordval kan misstolkas, men olika 

människor kan också definiera ord på olika sätt. Ytterligare en utmaning med att 

organisera information är att kategorisera ord “rätt”. Detta ser författarna som 

utmanande på grund av att ord kan vara svåra att klassificera.   

 

Rosenfeld et al. (2015, s. 103–104) skriver att “[o]rganization systems are 

composed of organization schemes and organization structures.”, de har 

tillsammans en avgörande betydelse för hur lätt information är att hitta och 

förstå. Ett organiseringsschema fastställer på ett logiskt sätt hur innehåll kan 

grupperas baserat på gemensamma egenskaper (Rosenfeld et al., 2015, s. 103). 

Författarna skriver att det finns många olika scheman för att organisera 

information, exempelvis alfabetiska, kronologiska och uppgiftsorienterade. 

Vidare skriver de att en organisationsstruktur definierar förhållandet mellan en 

enskild artikel och en grupp. De organisationsstrukturer som berör en produkts 

eller en tjänsts informationsarkitektur är enligt författarna hierarki, databas-

orienterad modell och hypertext. “In some cases, it makes sense to use one or 
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the other. In many cases, it makes sense to use all three in a complementary 

manner.” (Rosenfeld et al., 2015, s. 117). 

 

2.5.2 Etikettering   

Enligt Fling (2009, s. 94) är etikettering de ord som används för att beskriva en 

länk eller en handling. Att designa etiketter är en av de svåraste aspekterna inom 

informationsarkitektur och en av de mest avgörande aspekterna för 

mobiltelefoner (Rosenfeld et al., 2015, s. 153; Fling 2009, s. 94). Rosenfeld et 

al. menar att i och med språkets tvetydighet är det en utmaning att skapa en 

ultimat etikett. Aspekter såsom synonymer och homonymer är en anledning till 

denna utmaning, även att olika sammanhang kan påverka förståelsen av en terms 

betydelse. Fling (2009, s. 94) skriver att etiketterna ska formuleras kortfattat och 

beskrivande istället för att skrivas med svåra eller underfundiga ord. Vidare 

menar författaren att om svåra eller underfundiga ord används skapas en 

förvirring för användaren och personen i fråga kommer att gå vidare till en annan 

webbplats eller applikation för att hitta den information som eftersöktes.  

 

Rosenfeld et al. (2015, s. 140) menar att etiketter i form av text och ikoner är 

ständigt förekommande i olika informationsmiljöer, där text är det vanligaste. 

Författarna beskriver fyra typer av textetiketter: kontextuella länkar, rubriker, 

etiketter inom navigationssystem och etiketter som indextermer. Kontextuella 

länkar är hyperlänkar som tar användaren vidare till delar av information på 

andra sidor eller till andra platser på samma sida. Rubriker är en typ av etiketter 

som beskriver den information som följer och används ofta för att skapa en 

hierarki av innehållet. Författarna skriver även att etiketter inom navigations-

system representerar de olika alternativen som ett navigationssystem innehåller. 

På grund av de få antal alternativ som ett navigationssystem har, är en annan 

viktig aspekt enligt författarna att etiketterna är konsekventa. Slutligen menar de 

att det finns etiketter som indextermer vilket genom nyckelord, taggar och 

ämnesrubriker representerar innehåll för sökning och bläddring.  
 

2.5.3 Navigationssystem  

Navigationssystem utvecklas ständigt och de gränssnitt som användare 

interagerar med förändras snabbt i samband med denna utveckling (Rosenfeld et 

al., 2015, s. 176). Det finns tre navigationssystem som tillsammans används för 

att navigera användaren i en webbplats eller applikations information - global 

navigation, lokal navigation och kontextuell navigation (Rosenfeld et al., 2015, 

s. 176). Författarna skriver att navigationssystemen beter sig på samma sätt 

oavsett vilken skärmstorlek en användare har, men att de gestaltas på olika sätt. 

 

Ett globalt navigationssystem är känt för att följa användaren var hen än befinner 

sig på sidan (Rosenfeld et al., 2015, s. 183). Det globala navigationssystemet 

kompletteras av ett lokalt navigationssystem som gör det möjligt för användaren 

att utforska var hen befinner sig på sidan (Rosenfeld et al., 2015, s. 186). 

Slutligen beskriver författarna att vissa element inte lämpar sig i det globala eller 

lokala navigationssystemet, då kan det kontextuella navigationssystemet 

tillämpas (Rosenfeld et al., 2015, s. 188). Detta kan röra sig om exempelvis 

särskilda sidor, dokument eller andra länkar på sidan. 
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En utmaning med att designa ett välfungerande navigationssystem är att hitta en 

balans mellan att ge tillräckligt med val för att användaren ska kunna navigera 

på ett flexibelt sätt men samtidigt inte ge för många valmöjligheter, då detta kan 

skapa förvirring (Rosenfeld et al., 2015, s. 191). För att uppnå balans skriver 

författarna att den globala, lokala samt kontextuella navigationen bör interagera 

med varandra på ett effektivt sätt, på detta sätt kompletterar de varandra.  

 

2.5.4 Söksystem   

Att kunna söka efter information är en betydelsefull aspekt för att hitta 

information, men det är inte nödvändigtvis en betydelsefull aspekt i alla 

informationsmiljöer (Rosenfeld et al., 2015, kap. 9). Författarna beskriver det 

som att det inte är söksystemet i sig som tillfredsställer användaren, utan att det 

är söksystemets faktiska nytta som är avgörande. Vidare menar de att alla 

användare är olika, vissa föredrar att söka efter information och vissa föredrar 

att bläddra eller navigera genom innehållet för att hitta information.  

 

Från en användares synvinkel kan ett söksystem sannolikt uppfattas som ett 

okomplicerat verktyg för att få fram specifik information. Men faktum är att det 

ligger mycket arbete bakom ett söksystem. Vid utvecklandet av en produkt eller 

en tjänst menar Rosenfeld et al. att det är viktigt att noga välja ut vilken 

information som ska finnas i söksystemet. Förutom att selektera vilken 

information som ska vara sökbar, beskriver författarna att även två andra faktorer 

behöver fastställas. För det första handlar det om att klargöra vilken information 

som ska hämtas. Detta kan göras genom att indexera information efter målgrupp, 

ämne eller de senast tillagda innehållet på sidan. För det andra handlar det om 

att bestämma på vilket sätt som information ska presenteras. Att avgöra hur 

information ska presenteras för användaren handlar om att bestämma hur 

innehåll ska se ut rent visuellt, men också hur information ska sorteras. 

Information kan exempelvis sorteras alfabetiskt, kronologiskt eller efter 

popularitet. Slutligen skriver Rosenfeld et al. att ovan nämnda faktorer kopplas 

samman i söksystemets gränssnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3 Metod  

För att undersöka uppbyggnaden och användarupplevelsen på livsstils-

applikationerna har två forskningsmetoder tillämpats – Jämförande 

undersökning och Användartest med uppföljande Intervju. Metoderna 

konstruerades som en undersökningsprocess uppdelad i två steg och anpassades 

för att besvara studiens två frågeställningar. Det första steget var en 

innehållsanalys som undersökte hur livsstilsapplikationerna var uppbyggda. 

Detta gjordes genom att jämföra de olika applikationerna utifrån de aspekter som 

listas i Figur 2 under rubriken Jämförande undersökning. Dessa aspekter lyfts 

fram som betydelsefulla beståndsdelar för en applikations uppbyggnad och 

utformning (se kap. 2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter). Vidare 

gick steg två ut på att utvalda studiedeltagare testade applikationernas olika 

funktioner för att skapa sig en upplevelse av användandet. Efter användartestet 

gjordes uppföljande intervjuer med frågor som berörde användarupplevelsen av 

respektive applikation och hur upplevelsen skilde sig mellan de olika 

applikationerna. Detta gjordes genom att undersöka olika aspekter inom 

användbarhetsmål och användarupplevelsemål (se Figur 2) som beskrivs i kap. 

2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. De aspekter som har 

undersökts är verkningsgrad och effektivitet, lärbarhet och slutligen 

känslomässig upplevelse. 

 

 
 

Figur 2. De valda forskningsmetoderna och tillhörande undersökningsområden.  

 

3.1 Jämförande undersökning 

Studiens första frågeställning besvarades genom att använda oss av metoden 

jämförande undersökning, som utgjorde det första steget i studien. Vi har tagit 

inspiration från Competitive UX Benchmarking som är ett arbetssätt som sedan 

många år tillbaka använts för att förbättra effektiviteten hos organisationer 

(Camp, 1993, s. 18, 20). Författaren definierar benchmarking som en pågående 

process där konkurrenters och ledande företags produkter och tjänster mäts och 

jämförs med varandra. Wood (2009, s. 2) menar att begreppet kan definieras på 

olika sätt. Vidare lyder Woods definition, likt Camps, att benchmarking är en 

systematisk och pågående process som möjliggör för organisationer att 

identifiera en världsklassig prestanda och mäta sig, alternativt sin produkt eller 
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sin tjänst, gentemot denna prestanda. Competitive UX benchmarking beskrivs 

vara ett effektivt tillvägagångssätt för att förstå hur användare upplever ett 

gränssnitt (Sauro, 2017, första stycket). Den direkta svenska översättningen för 

benchmark är riktmärke. Sauro (2017, åttonde stycket) skriver att ett riktmärke 

kan ses som en hänvisning till vilka värden eller komponenter som ska jämföras.  

 

En jämförande undersökning användes för att ta reda på hur applikationerna var 

uppbyggda och för att jämföra dem med varandra. Litteraturen har visat att denna 

competitive UX benchmarking vanligtvis används i långsiktiga processer i syfte 

att förbättra en organisation, en produkt eller en tjänst. Det visade sig också vara 

vanligt att testa de utvalda riktmärkena med användare för att framställa ett 

resultat. Trots att competitive UX benchmarking oftast används på detta sätt, 

ansåg vi att detta arbetssätt kunde fungera som inspiration till vår 

forskningsmetod och anpassas till denna studie för att besvara den första 

frågeställningen.  

 

3.1.1 Datainsamling  

Den jämförande undersökningen användes för att göra en innehållsanalys av 

applikationernas uppbyggnad, med syfte att hitta likheter och skillnader. Dessa 

likheter och skillnader var grunden för vidare analys.  

 

Vi valde att genomföra forskningsmetoden utan hjälp av användare. 

Anledningen till detta beslut var att användares medverkan inte hade någon 

betydelse för genomförandet av innehållsanalysen. 

 

Datainsamlingen inleddes med att ett undersökningsramverk skapades för att 

kunna jämföra hur applikationerna var uppbyggda. Undersökningsramverket 

bestod av riktmärken som var mätbara och gick att jämföra och har definierats 

som viktiga aspekter gällande applikationers uppbyggnad och utformning (se 

kap. 2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter). De riktmärken som 

framställdes för undersökningsramverket var följande: 

 

• Innehåll 

• Designprinciper 

• Informationsdesignprinciper 

• Organisationssystem 

• Etikettering 

• Navigationssystem 

• Söksystem 

 

Det undersökningsramverk som skapades för datainsamlingen var ett stöd för att 

kunna jämföra samtliga riktmärken på respektive applikation. Med hjälp av 

undersökningsramverket kunde vi granska applikationerna. Vid granskningen av 

respektive applikation fördes anteckningar. Dessa anteckningar var grunden för 

dataanalysen.  

 

3.1.2 Dataanalys  

För att analysera insamlade data från den jämförande undersökningen 

tillämpades en innehållsanalys, detta för att kvantifiera textinnehållet i de 
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anteckningar som fördes vid granskningen av applikationerna. En 

innehållsanalys kan tillämpas på all text och används huvudsakligen för att 

granska aspekter i text som är enkla, direkta och påtagliga (Denscombe, 2018, s. 

402–403). Det är således svårt att hantera underförstådda meningar genom en 

innehållsanalys. Enligt författaren är arbetsprocessen av en innehållsanalys 

uppdelad i sex steg. Processens första steg innebär att välja ett lämpligt 

textavsnitt för analys, vilket i vårt fall var anteckningarna från datainsamlingen. 

Andra steget beskrivs handla om att bryta ned text till mindre enheter vilket 

gjordes genom att skapa punktlistor utifrån anteckningarna. Detta följs av det 

tredje steget, att framställa relevanta kategorier i form av nyckelord. 

Nyckelorden för innehållsanalysen var enkla att finna, då det var riktmärkena 

från undersökningsramverket samt namnen på de tre applikationerna. Det fjärde 

steget i processen handlar om att “[k]oda enheterna i överensstämmelse med 

kategorierna” (Denscombe, 2018, s. 402). Detta gjorde vi genom att 

sammanställa vilken information som tillhörde vilken applikation, vilket 

sammanställdes i en tabell för respektive riktmärke (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Mall för presentation av insamlade data.   

 

 
 

För att göra tabellerna lätta att avläsa formulerade vi gemensamma benämningar 

för olika karaktärsdrag. En viss funktion benämndes på samma sätt, förutsatt att 

varje applikation hade denna funktion. Enheterna har kodats i överensstämmelse 

med den applikation och riktmärke samt framställs i punktformat.  

 

De sista stegen i processen för innehållsanalys beskriver Denscombe (2018, s. 

402–403) är att räkna förekomsten och frekvensen av framställda enheter. Det 

handlar om att räkna hur många gånger enheterna påträffas samt hur de förhåller 

sig till andra enheter. Studiens resultat från den jämförande undersökningen är 

baserat på denna innehållsanalys.  

 

3.2 Användartest med uppföljande intervju  

Studiens andra frågeställning har besvarats genom användartester med 

uppföljande intervjuer som utgjorde det andra steget i undersökningen. Barnum 

(2011, kap. 1) skriver att användartester handlar om att förstå användarens 

upplevelse av en produkt eller tjänst samt att undersöka om användarens behov 

och förväntningar uppfylls. Genom ett resultat från användartester kan alltså 

specifik information om användarens känslor framkomma. Det kan handla om 

vilka faktorer som tillfredsställer användaren samt vilka faktorer som gör 

användaren frustrerad. Författaren anser att användartester är en effektiv metod 
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att tillämpa tidigt i en utvecklingsprocess då den kan användas för att definiera 

och åtgärda problem. Vidare menar Barnum att metoden även är lämplig att 

använda när en produkt eller tjänst är färdigutvecklad, då med syfte att verifiera 

att den uppfyller särskilda krav.  

 

Med avseende på mindre studier bör specifika uppgifter utformas som 

testpersonerna kan utföra vid testtillfället (Barnum, 2011, kap. 1). Detta för att 

generera ett användbart resultat. Författaren skriver att de uppgifter som 

utformas till testet bör vara realistiska i förhållande till användarnas faktiska 

behov. Utan dessa uppgifter menar Barnum att det kan bli svårt att se mönster i 

beteendet och i användandet mellan de olika testpersonerna.  

 

Efter avslutat test utfördes en uppföljande intervju. Enligt Denscombe (2018, s. 

268) är intervjuer lämpligt att använda när åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter ska förstås på djupet. Den intervjustruktur som valdes är 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer har tydliga riktlinjer 

för vilka ämnen som ska behandlas och vilka frågor som ska besvaras 

(Denscombe, 2018, s. 268). Vidare menar författaren att detta är en flexibel 

intervjustruktur som är lämplig när syftet är att få utvecklade och utförliga svar 

kring de ämnen som behandlas i intervjun. Denscombe skriver också att svaren 

i en semistrukturerad intervju är öppna och att fokuset är att personen som blir 

intervjuad ska ha utrymme att utveckla sina synpunkter. Vi valde att tillämpa 

denna intervjustruktur för att insamlade data skulle generera en djup förståelse 

av deltagarnas upplevelser av applikationerna. Det var viktigt för oss att skapa 

en diskussion där deltagarna fick tala fritt om sin upplevelse och att framtagna 

intervjufrågor endast fungerade som en mall att utgå ifrån.  

 

3.2.1 Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes genom användartester med uppföljande 

semistrukturerade intervjuer. Syftet med användartestet var att deltagarna skulle 

få en uppfattning av hur applikationerna var att använda, för att sedan kunna 

besvara frågorna i intervjun. Användartestet fungerade alltså som en grund för 

att intervjuerna skulle vara genomförbara. Detta var en viktig del av 

datainsamlingen då vi kunde kontrollera att samtliga deltagare använt 

applikationerna på samma sätt, vilket gav samma förutsättningar för kommande 

intervju. Vidare var syftet med intervjun att ta reda på hur deltagarna upplevde 

användandet av respektive applikation.  

 

Varje användartest utfördes individuellt i respektive deltagares hem, detta för att 

deltagarna skulle vara bekväma i situationen. Användartestet startade med att 

deltagaren fick ett papper med fem utskrivna uppgifter. Dessa uppgifter 

genomfördes därefter på respektive applikation under 15 minuter. Vi hade själva 

genomfört uppgifterna för att se hur lång tid som krävdes och tidsramen var 

baserat på detta. De testuppgifter som togs fram fastställdes genom att skapa 

uppgifter utifrån applikationernas centrala funktioner. Detta kan innebära att 

vissa funktioner uteslöts och inte testades. Men de testuppgifter som framställdes 

ansågs viktiga och relevanta för applikationernas huvudsakliga användnings-

område. Uppgifterna som deltagarna fick löd följande:  

 

1. Lägg till en valfri måltid som består av tre olika livsmedel.  

2. Gå till profilsidan för att redigera din kroppsvikt. 
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3. Ta reda på vilka näringsvärden som finns i en banan. 

4. Registrera fem kilometer löpning.  

5. Ta reda på ditt totala kaloriintag för dagen.  

 

När deltagaren var färdiga med uppgifterna gjordes en direkt uppföljning i form 

av en semistrukturerad intervju där tiden var beräknad till max 30 minuter per 

intervju. Fem frågor användes som riktlinjer i intervjuerna och var formulerade 

för att ta reda på användarupplevelsen av respektive applikation. Frågorna är 

baserade på aspekter inom de användbarhetsmål och användarupplevelsemål 

som beskrivs i kap. 2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. De 

aspekter som valts ut till denna studie är verkningsgrad och effektivitet, lärbarhet 

och slutligen känslomässig upplevelse. De huvudfrågor som intervjun bestod av 

var följande:  

 

1. Hur tycker du att respektive applikation lever upp till det den är avsedd 

att göra?  

2. Hur tycker du att respektive applikation lever upp till det som du vill få 

ut av en applikation inom detta område? 

3. Hur tyckte du att respektive applikation var att lära sig att använda?  

4. Vilka var dina positiva upplevelser och känslor av respektive 

applikation? 

5. Vilka var dina negativa upplevelser och känslor av respektive 

applikation? 

 

Respektive intervju spelades in i ljudformat för att sedan kunna sammanfattas. 

Efter att intervjuerna sammanfattades raderades samtliga ljudfiler och inget 

material lagrades. Dessutom samlades inga personuppgifter in och vi vill därför 

understryka att ingen persondata har lagrats. 

 

3.2.2 Dataanalys  

Av metoden användartest är det endast intervjuerna som genererar data. För att 

analysera denna data tillämpades en analys med fokus att hitta 

meningskoncentrat från intervjuernas olika delar.  

 
Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna 

uttryckt formuleras koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare 

uttalanden, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagts 

omformuleras i några få ord. Koncentrering av meningen innebär således 

att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar. 

(Kvale, 1997, s. 174).  

 

Brinkmann och Kvale (2015, s. 233–235) skriver att meningskoncentrering är 

baserat på det som sägs av intervjupersonerna men sammanfattas genom 

forskarens egna ord. Analysmetoden koncentrering går ut på att en stor mängd 

information från en intervju kortas ned till en sammanfattning i resultatet av 

analysen (Kvale, 1997, s. 173). Detta tillämpades i vår undersökning då vi ville 

att resultatet av dataanalysen skulle vara baserat på en sammanfattning av det 

som sades i intervjuerna. Hade vi däremot valt att tolka det som sades i 

intervjuerna hade resultatet snarare varit baserat på våra tolkningar än på vad 

studiedeltagarna faktiskt tyckte. Kvale menar att analysmetoden tolkning går ut 

på att en mindre mängd information från intervjun tolkas av forskaren och växer 

till en större textmassa.   
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Vi har kategoriserat centrala teman för dataanalysen baserat på hur användaren 

upplever applikationerna. Det som analyseras berör det som Preece et al. (2015, 

s. 12) beskriver som användarupplevelse, vilket syftar till hur lätt, effektiv och 

njutbar den är att använda. Vidare inom användarupplevelse berörs 

användbarhetsmål och användarupplevelsemål i de centrala teman för 

dataanalysen. De aspekter som vi har valt att undersöka inom dessa mål är 

verkningsgrad och effektivitet, lärbarhet och slutligen känslomässig upplevelse.  

 

3.3 Tillvägagångsätt för konstruktion av riktlinjer 
för livsstilsapplikationer   

Den jämförande undersökningen användes för att ta reda på hur applikationerna 

var uppbyggda och utifrån framställda riktmärken jämföra applikationerna. 

Genom att jämföra applikationerna hittades likheter och skillnader vilket visade 

vad som var vanligt förekommande i applikationerna. Å ena sidan kunde det som 

var vanligt förekommande tolkas som en riktlinje. Men å andra sidan kunde vi 

inte dra slutsatsen att det som var vanligt förekommande genererade en positiv 

användarupplevelse. En risk med denna metod var alltså att sämre 

tillvägagångssätt i applikationerna kunde misstagits för goda. Med detta sagt 

tillämpades endast denna metod för att undersöka likheter och skillnader i 

applikationernas uppbyggda och kompletterades därför av studiens andra metod 

för att undersöka användarupplevelsen.  

 

Användartester tillämpades för att förstå användarens upplevelse av 

applikationerna. Studiedeltagarnas åsikter och känslor rörande användandet av 

applikationerna visade dels vilken av applikationerna de föredrog men också vad 

som påverkade upplevelsen. Vidare kunde deltagarna uttrycka vilka funktioner 

och element i gränssnittet som de ansåg vara bättre än något annat. Deltagarnas 

tankar och åsikter av applikationerna ligger till grund för konstruktionen av 

riktlinjerna som framställdes i denna studie. Riktlinjerna är baserade på de 

aspekter som deltagarna ansåg vara bra men också sådant som de saknade i 

applikationerna. 

 

Vid konstruktionen av riktlinjerna undersöktes samband mellan det som 

framkom som vanligt förekommande i applikationernas uppbyggnad och hur 

applikationerna upplevdes av användarna. Sambanden var det som skapade 

riktlinjerna. Genom att undersöka hur applikationernas uppbyggnad påverkar 

användarupplevelsen har riktlinjer konstruerats.   

 

3.4 Urval  

De urval som gjorts i föreliggande studie avgränsas till applikationer inom m-

hälsa, som i sin tur avgränsas till livsstilsapplikationer. Vidare har en 

avgränsning gjorts gällande valet av livsstilsapplikationer, applikationerna som 

analyserats i denna studie är applikationer med syfte att dokumentera och 

kontrollera kalorier. Andra typer av applikationer har således uteslutits. Urval 

har även gjorts vad gäller operativsystem. Närmare bestämt testades 

applikationerna endast i Apple iOS. Anledningen till detta var att Apple iOS var 

det enda som fanns tillgängligt för oss forskare samt för deltagarna i 
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undersökningen. Slutligen har applikationer som inte var tillgängliga att ladda 

ned gratis uteslutits från denna studie.   

 

Då det inte fanns tillräckligt med information om undersökningspopulationen för 

att kunna göra ett sannolikhetsurval har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats. 

Med detta i åtanke har vi avgränsat populationen till män och kvinnor i åldrarna 

25–45. Vidare har kvoturval valts som teknik för icke-sannolikhetsurval. 

Denscombe (2018, s. 66–67) skriver att kvoturval innebär att populationen delas 

in i olika kategorier, varav ett stickprov ska spegla hela populationen. 

Kategorierna i urvalet representerar en mindre proportion till den bredare 

populationen. Det är forskaren själv som väljer vilka personer som ska fylla de 

olika kategorierna och det kan mycket väl vara de personer som finns nära 

tillhands. För den aktuella studien valdes därför personer i vår närhet i form av 

grannar i vårt bostadsområde. Vi tog kontakt med dessa personer genom att 

knacka på hemma hos dem och muntligt redogöra för vår studie och fråga om de 

hade intresse av att delta. De kategorier som fastställts i studien är kön och ålder. 

Urvalet bestod av tre kvinnor och tre män varav två personer är 25 år gamla, två 

personer är 35 år gamla och två personer är 45 år gamla. Detta urval gjordes då 

målgruppen för livsstilsapplikationer sannolikt består av både män och kvinnor 

samt personer inom detta åldersspann.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden  

Varje forskare har ett personligt ansvar för de handlingar som utförs under en 

forskningsprocess (Denscombe, 2018, s. 437–438). Därför finns en moralisk 

kompass för forskning som är till för att ge en gemensam vision för hur forskning 

ska utövas. Vidare beskriver Denscombe att det finns fyra huvudprinciper som 

forskare ska eftersträva. Dessa principer är etiska riktlinjer för hur 

samhällsvetenskaplig forskning ska bedrivas och bygger på den grundläggande 

principen: ”[A]tt forskare i sin strävan efter kunskap inte hänsynslöst får använda 

alla de metoder som står till deras förfogande.” (Denscombe, 2018, s. 438). De 

fyra huvudprinciperna innefattar krav för information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande (Patel & Davidson, 2011, s. 63).  

 

I samband med datainsamlingen från användartesterna i denna studie, vidtogs ett 

antal etiska överväganden och åtgärder för att skydda deltagarnas identitet. Inför 

användartesterna skapades ett dokument (se Bilaga A) med en redogörelse för 

studiens syfte, att deras identitet skulle vara anonym, vad deras medverkan skulle 

bidra med till studien samt hur insamlade data skulle användas. Vidare fick 

deltagarna signera sitt godkännande på dokumentet med namn, datum och plats.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 62) är målet vad gäller forskningsetiska 

aspekter att all forskning ska framställa kunskap som är trovärdig samt som är 

betydelsefull för människor och samhällets utveckling. De skriver att det måste 

finnas en balans mellan forskningens allmänna nytta och människors integritet. 

Genom de undersökningar som gjorts här ges en förståelse kring vilka aspekter 

som påverkar användarupplevelsen av en produkt eller en tjänst, positivt och 

negativt. Resultatet av denna studie kan ses som nytta för samhället då den bidrar 

till utvecklingen av livsstilsapplikationer inom m-hälsa. Men också för framtida 

användare av liknande applikationer.  
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4 Resultat  

Fokus för det första steget i undersökningen var att ta reda på hur applikationerna 

var uppbyggda. Detta presenteras i avsnitt 4.1 och redogör för applikationernas 

uppbyggnad och utformning utifrån undersökningsramverket som beskrevs i 

avsnitt 3.1 Jämförande undersökning. Varje riktmärke presenteras var för sig där 

de tre applikationerna ställs mot varandra. Vidare var det andra steget i 

undersökningen att ta reda på hur användare upplevde applikationerna utifrån 

verkningsgrad och effektivitet, lärbarhet och känslomässig upplevelse som är 

aspekter inom användbarhetsmål och användarupplevelsemål.  I resultatets andra 

avsnitt presenteras detta i form av en sammanfattning av det som framkom i 

intervjuerna.  

 

Nedan visas tre figurer (se Figur 3, 4 & 5) som beskriver hur applikationerna i 

studien ser ut. Figurerna illustrerar startsidan på respektive applikation vilket 

skapar en överblick av applikationernas gränssnitt.  

 

 

 
 

Figur 3. Startsidan på applikationen Lifesum.  
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Figur 4. Startsidan på applikationen FoodCheck.  

 

 

 
 

Figur 5. Startsidan på applikationen MyFitnessPal.  
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4.1 Jämförande undersökning  

Undersökningsramverket för den jämförande undersökningen berör 

applikationernas uppbyggnad och strukturering av innehåll och information. 

Utifrån detta undersökningsramverk har riktmärken (innehåll, designprinciper, 

informationsdesignprinciper, organisationssystem, etikettering, navigations-

system och söksystem) framställts för att jämföra de tre applikationerna. Dessa 

riktmärken har definierats som viktiga aspekter gällande applikationers 

uppbyggnad och utformning (se kap. 2 Tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter). Resultatet är baserat på detta undersökningsramverk och 

illustreras med hjälp av tabeller. 

 

4.1.1 Innehåll  

Riktmärket som jämförde innehållet syftar till vilka innehållselement och 

funktioner som applikationerna består av. Gemensamt för alla tre applikationer 

är att det finns en profilsida med användarens angivna vikt, längd och andra 

väsentliga uppgifter. Tabell 2 nedan visar en samlad bild av detta.  

 

Tabell 2. Applikationernas innehåll.  

 

 
 

Däremot är denna profilsida svår att hitta i FoodCheck då det inte finns som 

alternativ i den globala huvudmenyn. För att hitta till profilsidan behöver 

användaren gå via “Setup”.  
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En annan gemensam aspekt är att det finns en kaloriräknare för måltidernas olika 

näringsvärden. Vilka näringsvärden som användaren har tillgång till skiljer sig 

mellan de olika applikationerna men funktionen är densamma (Tabell 2 visar 

vilka näringsvärden som finns i respektive applikation). Den sista funktionen 

som är gemensam för applikationerna är möjligheten att lägga till måltider. Trots 

att detta är en aspekt som applikationerna har gemensamt skiljer sig återigen 

FoodCheck från de övriga. I FoodCheck finns det inga förutbestämda måltider, 

utan allt läggs till som en måltid som användaren själv får namnge. Skillnaden 

är att i Lifesum och i MyFitnessPal finns det redan utsatta benämningar för att 

lägga till frukost, lunch, middag och mellanmål. Lifesum och MyFitnessPal har 

ett likvärdigt innehåll då många av funktionerna förekommer i båda 

applikationerna, det finns till exempel möjlighet att lägga till vattenintag per dag 

samt genomförd träning. Det som skiljer dessa två applikationer är att i Lifesum 

har användaren tillgång till dieter och recept, vilket inte förekommer i 

MyFitnessPal. I MyFitnessPal har användare däremot tillgång till en blogg med 

relaterade artiklar, vilket inte förekommer i Lifesum. 

 

4.1.2 Designprinciper 

Riktmärket som jämförde designprinciperna syftar till hur innehållselement och 

funktioner är designade för att användaren ska kunna interagera med dem. Tabell 

3 visar att gemensamt för de tre applikationerna är att det tillämpats ett 

konsekvent användande av ikoner och färger som stärker funktioner. Detta gör 

det mer eller mindre tydligt för användaren var hen ska klicka för att utföra en 

specifik uppgift. 

 

Tabell 3. Applikationernas designprinciper.  
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Den applikation som är mest otydlig i sin interaktion är FoodCheck. 

Anledningen till detta är att applikationen erbjuder många vägar att gå för att 

utföra samma uppgift. Inget av vägvalen visar dock tydligt var användaren 

kommer att hamna. En interaktionsmöjlighet som förstärkts genom ikoner och 

färger i applikationerna är ett plustecken, något som syns på olika platser i 

respektive applikation. Gemensamt är att plustecknet framhävs genom sin 

storlek i förhållande till det övriga innehållet samt att det visas mot en färgad 

bakgrund. Detta gör att användaren förstår att det är en klickbar knapp och 

associationen till ett plustecken är att addera något vilket gör att användaren 

förstår att hen kan lägga till en måltid eller en produkt genom denna knapp. 

 

Applikationernas interaktionsdesign är skapad för att ge användaren ständig 

återkoppling på utförda handlingar. Ett exempel på detta är när användaren 

lägger till en ny måltid. Då ger applikationerna direkt återkoppling genom att 

lägga till måltiden på utvalt ställe. Med tanke på att det inte finns några 

förutbestämda måltider i FoodCheck och användaren behöver namnge måltiden 

själv ges en återkoppling om inte detta sker och användaren kan inte fortsätta sin 

aktivitet om inte detta utförs.  

 

Det finns begränsningar i samtliga applikationer, varav den största 

begränsningen är att det krävs en uppgraderad betalversion för att användaren 

ska kunna nyttja applikationerna fullt ut. Det skiljer sig dock vilket innehåll och 

vilka funktioner som är låsta till betalversionen (se Tabell 3). I Lifesums 

gratisversion kan användaren inte ta del av recept och dieter. I FoodChecks 

gratisversion kan användaren inte ta del av näringsvärdena protein, kolhydrater 

och kostfiber, användaren kan inte heller lägga till fler än tre måltider. I 

MyFitnessPals gratisversion är tillgången till data från tidigare veckor 

begränsad.  

 

4.1.3 Informationsdesignprinciper  

Riktmärket som jämförde informationsdesignprinciperna syftar till huruvida 

informationen är enkel för användaren att ta till sig och förstå. Gemensamt för 

de tre applikationerna är att kontrasten mellan text och bakgrund är bra för 

läsbarheten (se Tabell 4). 

 

Tabell 4. Applikationernas informationsdesignprinciper.  
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Lifesum och MyFitnessPal har ingen överflödig information vilket gör att 

användaren endast får den information som hen behöver. Detta i sin tur gör att 

användaren kan tillgodogöra sig informationen. FoodCheck däremot har mycket 

information som återkommer på ett flertal platser i applikationen vilket gör att 

mycket av informationen upplevs överflödig och onödig. En nackdel i Lifesum 

är förekomsten av små bokstäver, vilket minskar läsbarheten (se Tabell 4). 

 

4.1.4 Organisationssystem  

Riktmärket som jämförde applikationernas organisationssystem syftar till hur 

informationen är organiserad. Gemensamt för de tre applikationerna är att 

informationen är organiserad uppgiftsorienterade (se Tabell 5). Detta visas 

genom att informationen är organiserad på ett sätt som gör att användaren förstår 

vilka uppgifter hen ska utföra och hur hen ska genomföra dem. Lifesum och 

MyFitnessPal har även information som är organiserad kronologiskt, då måltider 

kan läggas till enligt följande: frukost, lunch, middag och mellanmål. 

 

Tabell 5. Applikationernas organisationssystem.  

 

 
 

Lifesum och FoodCheck har strukturerat sin information hierarkiskt, i Lifesum 

syns detta på sidan för recept. I menyn går användaren via recept, vidare till 

exempelvis frukost och i sin tur vidare till ett specifikt recept. I FoodCheck har 

kategoriöversikten en hierarkisk struktur, om användaren exempelvis klickar på 

kategorien “Bröd” listas samtliga bröd i alfabetisk ordning.  

 

4.1.5 Etikettering  

Riktmärket som jämförde etiketteringen syftar till hur ord används för att 

beskriva en länk eller en handling. Gemensamt för de tre applikationerna är att 

rubriker och länkar är beskrivande och formulerade kort och koncist, vilket 

hjälper användaren att utföra en uppgift (se Tabell 6). 
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Tabell 6. Applikationernas etikettering.  

 

 
 

4.1.6 Navigationssystem  

Riktmärket som jämförde navigationssystemet syftar till hur användaren kan 

navigera i applikationerna. Gemensamt för de tre applikationerna är att det finns 

en global navigering som följer användaren genom samtliga platser (se Tabell 

7). Denna globala navigationsmeny är placerad längst ned på skärmen och består 

av fyra till fem kategorier. 

 

Tabell 7. Applikationernas navigationssystem.  

 

 
 

Det finns även en lokal navigering som sker inom varje enskild kategori i 

applikationerna. Till skillnad från den globala navigeringen som är bestående, 

upplevs den lokala navigeringen olika på respektive sida i applikationerna. Trots 

att FoodChecks lokala navigering upplevs olika mellan de olika kategorierna 

hamnar användaren tillslut alltid på en sida som visar vad en måltid eller ett 

livsmedel har för näringsvärden. 

 

4.1.7 Söksystem   

Riktmärket som jämförde söksystemet syftar till hur användaren kan söka efter 

information i applikationerna. I Lifesum och MyFitnessPal finns det ingen 

sökfunktion synlig i den globala navigeringen, den är alltså gömd (se Tabell 8). 

Däremot finns den att hitta djupare in i applikationen. I FoodCheck syns ett 

förstoringsglas i kombination med texten “Hitta Produkter” i den globala 

navigeringen, vilket indikerar att det finns ett söksystem i applikationen. 
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Tabell 8. Applikationernas söksystem.  

 

 
 

Gemensamt för alla tre applikationer är att användaren kan söka efter enskilda 

livsmedel. På Lifesum och MyFitnessPal kan användaren även söka efter 

måltider och recept (se Tabell 8). FoodCheck är den enda applikationen som 

tydligt visar hur sökresultatet presenteras, vilket görs alfabetiskt. På de övriga 

applikationerna finns det ingen tydlig indikation på hur sökresultatet presenteras. 

Däremot finns det en funktion i MyFitnessPal där användaren kan välja hur 

sökresultatet ska presenteras, men den automatiska inställningen är att det 

presenteras efter nyligen sökta artiklar. 

 

4.2 Användartest med uppföljande intervju  

Användartesterna med uppföljande intervjuer berör applikationernas användar-

upplevelse. För att undersöka användarupplevelsen anpassades testuppgifter 

utifrån applikationernas funktioner som respektive studiedeltagare fick 

genomföra. Varje användartest följdes upp av intervjuer med frågor som berörde 

de aspekter inom användbarhetsmål och användarupplevelsemål som 

presenterades i kap. 2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. De 

aspekter som valts ut till denna studie är verkningsgrad och effektivitet, lärbarhet 

och slutligen känslomässig upplevelse. Genom att studiedeltagarna utförde 

testuppgifter hade de likvärdiga förutsättningar för att svara på frågorna och 

diskutera upplevelsen av de olika applikationerna. Resultatet är således baserat 

på studiedeltagarnas personliga åsikter och känslor av applikationerna.  

 

4.2.1 Applikationernas verkningsgrad och effektivitet  

Samtliga personer som deltog i undersökningen var överens om att 

applikationerna har hög verkningsgrad och således lever upp till vad de är 

avsedda att göra - att dokumentera och kontrollera kaloriintag och matvanor. 

Trots att applikationerna skiljer sig något i sitt innehåll, vad gäller funktioner 

och layout, är applikationernas huvudsyfte ändå detsamma vilket deltagarna 

upplevde att det tydligt framgick.  

 

Vad gäller applikationernas effektivitet var alla deltagare eniga om att Lifesum 

och MyFitnessPal utmärker sig i förhållande till FoodCheck. De anser att dessa 

två applikationer har ett mer tilltalande innehåll, då de består av fler eftertraktade 

funktioner. Deltagarna ansåg även att dessa applikationer uppfyller behovet av 

att se hur andra aspekter än mat, till exempel träning, kan påverka livsstilen. 

Däremot önskade deltagarna att applikationerna var kopplade till någon form av 

aktivitetsarmband för att kunna jämföra hur fysisk aktivitet påverkar 
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kaloriintaget och vice versa. De pekade även på att en fördel med detta är att data 

från aktivitetsarmbandet automatiskt registreras i applikationen. Två av 

deltagarna lyfte problematiken att den här typen av applikationer oftast används 

under en väldigt kort period. De menar att en önskedröm för framtida 

applikationer vore att även mat- och kaloriintag kunde registreras automatiskt. 

Detta för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt användande.  

 

4.2.2 Applikationernas lärbarhet  

Alla deltagare ansåg att FoodCheck var den applikation som upplevdes svårast 

att lära sig och förstå innehållets struktur. Enligt deltagarna berodde detta på att 

mycket information var överflödig samt strukturerad på ett ologiskt sätt. Ett 

exempel på detta är applikationens profilsida som deltagarna ansåg vara svår att 

hitta. Vidare menade dem att applikationen gav ett otydligt sökresultat, då det 

inte alltid var det mest relevanta som kom högst upp. Detta på grund av att 

innehållet i sökresultatet sorteras alfabetiskt vilket en av deltagarna uttryckte 

enligt följande: 

 
När jag sökte på ‘mjölk’ var det å ena sidan bra att det kom i 

bokstavsordning men å andra sidan var jag tvungen att scrolla väldigt långt 

ned i sökresultatet för att hitta livsmedlet mjölk. Högst upp i sökresultatet 

var istället ‘broccolipaj med mjölk’, vilket inte var det som relaterade mest 

till min sökning. 

 

Majoriteten av deltagarna tyckte att Lifesum och MyFitnessPal var två 

likvärdiga applikationer. Enligt deltagarna har de ett tydligt och strukturerat 

innehåll vilket gjorde att de upplevde att applikationerna var enkla att lära sig. 

Många av deltagarna uttryckte även att de föredrar dessa applikationer då de har 

ett ljust och luftigt gränssnitt. En deltagare nämnde att gränssnitten i dessa 

applikationer påminner om andra applikationers gränssnitt. Deltagaren ansåg att 

denna igenkänningsfaktor gjorde att Lifesum och MyFitnessPal var enkla att lära 

sig. Hälften av deltagarna föredrog Lifesum och den andra hälften föredrog 

MyFitnessPal. Detta är baserat på deltagarnas personliga preferenser.  

 

4.2.3 Känslomässig upplevelse av applikationerna  

Samtliga deltagare hade en positiv upplevelse av Lifesum och MyFitnessPal. 

Anledningen till detta var att de upplevde att användandet gick snabbt, smidigt 

och enkelt samt uppfyllde sitt syfte. Deltagarna tyckte att dessa applikationer var 

inspirerande och gav ett lekfullt intryck, vilket gjorde dem roliga att använda.  

 

FoodCheck gav däremot en negativ upplevelse. Applikationen skapade både 

irritation och förvirring. En deltagare beskrev känslan av användandet enligt 

följande: “Jag blev stressad och förvirrad då jag inte kunde utföra uppgifterna i 

applikationen som jag blev tilldelad.”.  
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5 Diskussion och slutsats 

Liu et al. (2011) kom i sin studie fram till att det saknas riktlinjer för hur 

applikationer inom m-hälsa bör utformas och hur information ska organiseras 

samt struktureras för att framställas på ett användarvänligt sätt. Resultatet från 

vår studie visade dock att det finns tydliga riktlinjer för hur livsstilsapplikationer 

bör utformas för att uppnå god användarupplevelse. Genom att undersöka 

sambandet mellan det som framkom i den jämförande undersökningen och i 

användartesterna visade insamlad empiri att det finns tydliga riktlinjer på vad en 

livsstilsapplikation inom denna genre bör innehålla samt hur den bör vara 

uppbyggd.  

 

Resultatet visade att det som var vanligt förekommande i applikationerna som 

analyserades i studien även upplevdes som positivt av studiedeltagarna.  De 

riktmärken som analyserades i den jämförande undersökningen visade att två 

applikationer var lika gällande deras uppbyggnad. Detta i kombination med att 

studiedeltagarna uppmärksammade dessa applikationer och ansåg att de hade 

bäst användarupplevelse samt visade sin uppskattning kring hur applikationerna 

var uppbyggda, är det som skapat riktlinjer. 

 

 
 

Figur 6. Framställda riktlinjer för livsstilsapplikationer med användnings-

området att dokumentera och kontrollera kaloriintag och matvanor.   

 

 

Resultatet visade att de tre applikationerna som analyserades i studien är lika 

varandra i många avseenden, men att mindre detaljer i deras uppbyggnad och 

utformning är det som avgör huruvida användarupplevelsen är bra eller dålig. I 

figur 1 (kap. 2) illustreras att användarupplevelsen av en produkt eller en tjänst 

påverkas av dess innehåll, interaktionsdesign, informationsdesign och 

informationsarkitektur. I studien visade det sig att något som också påverkar 

användarupplevelsen i hög utsträckning är de funktioner som applikationerna 

består av. För användaren är det alltså viktigt hur deras behov kan uppfyllas rent 
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funktionellt i användandet av en livsstilsapplikation. Resultatet visade att en av 

de viktigaste funktionerna är en lättillgänglig profilsida som ger användaren en 

överblick över sin personliga data. En annan funktion som är betydelsefull för 

användaren är en kaloribevakare som redogör för hur mycket användaren har ätit 

samt hur mycket hen har kvar att äta. Det framkom även att en kaloriräknare är 

en viktig funktion i innehållet, något som visar användaren måltiders och 

livsmedels näringsvärden. Trots att många applikationer av detta slag har en 

funktion för att lägga till utförd träning visade resultatet att användare saknar att 

se kopplingen mellan utförd träning och intag av kalorier. Detta är alltså något 

att eftersträva för framtida applikationer.  

 

Det visade sig att användare föredrar att de viktigaste funktionerna finns med i 

den globala navigeringen i applikationens huvudmeny. Detta för att innehållet 

ska vara lättillgängligt och på så vis enkelt att hitta. Resultatet visade att de 

faktorer som gör applikationer inom denna genre effektiv är det som är mest 

väsentligt i relation till användarupplevelsen. Användare av den här typen av 

applikationer vill att det ska gå snabbt, smidigt och enkelt att registrera vad de 

ätit och vilken form av träning de utfört. Detta stämmer väl överens med tidigare 

forskning om verkningsgrad och effektivitet inom användbarhetsmål. Preece et 

al. (2015, s. 19–20) beskriver detta som hur väl en produkt eller en tjänst lever 

upp till vad den är avsedd att göra samt huruvida användaren får ut det hen vill 

av användandet. Resultatet i vår undersökning visar att detta kan åstadkommas 

genom att utforma information och innehåll på ett avskalat sätt i kombination 

med beskrivande rubriker samt tydliga kontraster. Det visade sig även vara 

viktigt att ge användaren snabb och tydlig återkoppling, något som Preece et al. 

(2015, s. 26–29) också uppmärksammade som en viktig aspekt för god 

användarupplevelse.  

 

Rosenfeld et al. (2015, kap. 9) menar att en sökfunktion inte nödvändigtvis är en 

betydelsefull aspekt i alla informationsmiljöer. De antydde också att alla 

användare är olika och att vissa föredrar att söka efter information och att vissa 

föredrar att bläddra eller navigera genom innehållet för att hitta information. 

Resultatet i studien visade att användare av livsstilsapplikationer anser att 

sökfunktionen är betydelsefull för användandet på grund av att de snabbt och 

enkelt ska kunna lägga till måltider. Det visade sig också vara viktigt att 

informationen i sökresultatet visar den mest relevanta informationen högst upp 

då detta påverkar effektiviteten, vilket enligt resultatet är det mest väsentliga för 

användarupplevelsen i livsstilsapplikationer. 

 

Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap om hur 

livsstilsapplikationer bör utformas för att uppnå god användarupplevelse. Vidare 

konstruerades riktlinjer specifikt anpassade för livsstilsapplikationer inom 

genren matvanor och kaloriintag då det var sådana applikationer som 

undersöktes. Trots detta menar vi att flera av de riktlinjer som konstruerats för 

livsstilsapplikationer i denna studie även kan tillämpas på andra typer av 

applikationer. Till exempel är faktorer såsom tydlig återkoppling och 

beskrivande rubriker även viktiga aspekter för användarupplevelsen i andra typer 

av produkter och tjänster. Däremot framkom det i resultatet att dessa aspekter 

var särskilt betydelsefulla för just livsstilsapplikationer med 

användningsområdet att dokumentera och kontrollera kaloriintag och matvanor. 

Riktlinjerna som konstruerats är anpassade specifikt för denna typ av 

applikation. 
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5.1 Begränsningar  

För studien tillämpades ett kvoturval för att framställa ett explorativt urval. Sex 

personer valdes ut som deltagare för användartesterna. Detta kan anses som ett 

otillräckligt antal deltagare, men då det var begränsade förutsättningar och 

resurser för forskningen var det inte möjligt att inkludera fler personer i studien. 

Denscombe (2018, s. 23) menar dock att kvalitativ forskning består av i 

förhållandevis få personer eftersom den är till för att generera detaljerad 

kunskap. 

 

Det finns också en risk med att deltagarna kan ha besuttit olika erfarenheter och 

preferenser samt att de kan ha identifierat olika problem i applikationerna. Med 

detta i åtanke valdes deltagare med liknande förutsättningar. Detta för att 

eftersträva ett resultat med god kvalitet och hög tillförlitlighet.  

 

Urvalsprocessen hade kunnat göras på ett annat sätt om vi hade haft mer insikt i 

applikationernas exakta målgrupper. Urvalet som gjordes för studien är baserat 

på vår uppskattning av en målgrupp för applikationerna. Hade vi haft mer 

information om de specifika målgrupperna hade ett slumpmässigt urval kunnat 

tillämpats, vilket i sin tur hade uteslutit vår personliga medverkan i att välja ut 

personer till urvalet. 

 

I studien tillämpades två metoder, varav den första var en jämförande 

undersökning. I undersökningen valde vi själva ut vilka riktmärken som skulle 

granskas och jämföras i applikationerna. Trots att vi hade tydliga riktlinjer från 

det teoretiska ramverket gällande hur riktmärkena skulle granskas kan personliga 

åsikter och synsätt haft inverkan på resultatet. “Vid kvalitativ forskning har 

forskarens ‘jag’ en tendens att vara mycket nära knutet till 

forskningsinstrumentet” (Denscombe, 2018, s. 420). Vidare menar författaren 

att forskaren blir en del av datainsamlingstekniken. För att andra ska kunna 

granska forskningsprocessen är det enligt Denscombe (2018, s. 421) viktigt att 

tillhandahålla information gällande metoder, analys och andra 

undersökningslinjer. Detta för att skapa tillförlitlighet i forskningen. Författaren 

skriver att all kvalitativa data är en tolkningsprocess samt att all forskning 

påverkas av forskaren själv.  

 

Vi som forskare kan även ha påverkat datainsamlingstekniken vid den andra 

metoden, som var användartest. Denscombe (2018, s. 421) skriver att det är 

vanligt att forskaren som deltagande observatör eller intervjuare blir integrerad i 

datainsamlingen.  

 

De användartester som genomfördes i studien medför vissa risker. Patel och 

Davidson (2011, s. 73) skriver att tekniker som bygger på frågor innebär att “vi 

är hänvisade till individernas villighet att svara på dessa frågor.”. Det finns ingen 

objektiv sanning bakom det som deltagarna uttryckte under testet, utan resultatet 

är baserat på enskilda individers tankar, åsikter och känslor kring användandet 

av applikationerna. Alla människor är olika och vi har inte kunnat säkerställa att 

varje deltagare delade med sig av exakt det hen tycker och tänker, inte heller att 

de olika personerna delade med sig av lika mycket information. Denscombe 

(2018, s. 290, 293) belyser även problematiken att det är svårt att kontrollera om 

informanten talar sanning när det gäller uppfattningar, känslor och erfarenheter. 

Vidare skriver författaren att en nackdel med intervjuer är validiteten i data, då 
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det som människor säger inte alltid stämmer överens med deras handlingar. Vid 

semistrukturerade intervjuer påverkar även den specifika kontexten och de 

personer som deltar. Vid utförandet av denna metod var det anmärkningsvärt att 

olika personer delade med sig av olika mycket information vilket kan ha påverkat 

resultatet. Vi upplevde även att vi behövde tillämpa följdfrågor till vissa av 

deltagarna för att få fullständiga svar. Detta kan sannolikt ha påverkats av 

testmiljö och personkemi mellan oss forskare och de som deltog.  

 

Slutligen vill vi påpeka att det finns en nackdel med att resultatet endast är 

baserat på kvalitativa data, då Denscombe (2018, s. 227) skriver att det är svårt 

att generalisera ett resultat utifrån kvalitativa data. 

 

5.2 Förslag för vidare forskning  

I denna studie tillämpades två metoder för att utvärdera hur applikationerna var 

uppbyggda samt hur användarupplevelsen var. Vi valde ett tillvägagångssätt som 

säkerställde att den insamlade data skulle hinna analyseras. Vid en större 

undersökning hade eventuellt fler utvärderingsmetoder använts, men framförallt 

hade fler applikationer kunnat analyserats och fler användartester kunnat 

genomföras. Detta hade kunnat ge fler synvinklar på problemområdet samt 

generaliserat resultatet ytterligare. 

 

Denna studie visar att det finns ett samband mellan hur applikationer är 

uppbyggda och hur de upplevs av användare. Fokuset i studien har varit att 

undersöka relationen mellan innehåll, interaktionsdesign, informationsdesign, 

informationsarkitektur och användarupplevelse. För vidare forskning finns det 

utrymme att studera hur andra aspekter kan påverka utformningen av 

applikationer och hur det i sin tur kan påverka användarupplevelsen. Det skulle 

kunna röra sig om att undersöka aspekter såsom formgivning och layout, 

dynamik, typografi, färger samt andra grafiska element. 

 

Det kan även vara av intresse att studera hur applikationer som är tillgängliga för 

gratis nedladdning, förhåller sig till applikationer som kräver betalning. Det hade 

då varit intressant att jämföra om innehållet skiljer sig, både i hur det är uppbyggt 

och utformat. Det hade också varit intressant att undersöka om användar-

upplevelsen är bättre i applikationerna som kräver betalning och vad som i så 

fall påverkar detta.  

 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att studera fler applikationer med 

fler användare under en längre period. Förslagsvis hade även urvalet kunnat 

specificeras. De olika kvoterna hade då kunnat jämföras för att hitta eventuella 

skillnader om användares preferenser och förväntningar på livsstils-

applikationer.      

 

Med större resurser hade det även varit intressant att kontakta företag som 

utvecklar livsstilsapplikationer för att studera hur de ställer sig till frågor som 

berör innehåll, utformning och uppbyggnad av applikationer. Vidare hade 

företagets arbetsprocess och tillvägagångssätt för att uppnå god användar-

upplevelse kunnat undersökas. Detta hade genererat ett intressant perspektiv till 

forskningen. 
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Bilaga A: Avtal om deltagande i användartest 
med uppföljande intervju  

Tack för att du deltar i denna studie!  
 
STUDIENS SYFTE 
Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om hur 

livsstilsapplikationer bör utformas för att uppnå god användarupplevelse.  

Genom att utföra detta användartest avser vi att ta reda på vad som påverkar din 

användarupplevelse av tre livsstilsapplikationer.  

 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ANVÄNDARTEST MED UPPFÖLJANDE INTERVJU 
Du kommer att få fem uppgifter att genomföra på applikationerna Lifesum, 

FoodCheck och MyFitnessPal. Uppgifterna genomför du i din egen takt. När du 

känner dig klar kommer genomförandet av uppgifterna att följas upp av 

följdfrågor som kommer att spelas in i ljudformat. Ljudfilen kommer att raderas 

efter intervjun sammanställts.  

 

 

RÄTTIGHETER SOM DELTAGARE I STUDIEN 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Din identitet är anonym och dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Den information som samlas in i studien kommer endast att 

användas i vårt examensarbete.  

 

 

Genom att signera detta avtal godkänner du att dina svar som samlats in under 

detta användartest kommer att användas i vårt examensarbete.   

 

 
———————————————————                  
Ort och datum       

                               
 
———————————————————                              
Deltagarens namnteckning                         

 

 


