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Sammanfattning 

Detta examensarbete har bestått av utvecklingen av en konceptuell mobilapplikation som ska 

uppmuntra barn till fysiskt aktiv lek.  Arbetets involverade frågeställningar bestod av hur en 

mobilapplikation kan utformas för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet, samt hur en 

mobilapplikation kan samverka med ett aktivitetsarmband för att förhöja användarupplevelsen.  

Utvecklingsarbetet har bestått av en produktutvecklingsprocess tidiga del, och har gått från 

förundersökning fram till skapandet av en high fidelity prototyp med tillhörande användartester. 

Produktutvecklingen har inkluderat human-centered design vilket har inneburit ett flertal tillfällen där 

barn, mellan 6 och 10 år gamla, har inkluderats i arbetet. Detta har påverkat de involverade 

metoderna samt resultatet. 

Arbetet resulterade i en konceptuell mobilapplikation där användaren kan ta hand om en figur med 

hjälp av poäng som samlats med fysisk aktivitet. Konceptet innehåller flera olika funktioner så som en 

affär där insamlade aktivitetspoäng kan spenderas, en garderob med ägda accessoarer, minispel i form 

av exergames och statistik över utförd fysisk ansträngning. För att förhöja användarens upplevelse av 

aktivitetsarmbandet skapades ett samband mellan detta och den konceptuella mobilapplikationen. 

Detta samband innebar att konceptets poäng samlas in med hjälp av armbandet för att sedan 

överföras till spelet med en synkroniseringsfunktion. 
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Förord 

Examensarbetet har varit en lång, spännande och lärorik resa. Det har gett mig möjligheten att studera 

intressanta ämnen, lära mig nya program samt känna mig delaktig i ett nyuppstartat företags intensiva 

dagliga verksamhet. Jag vill tacka följande individer för ert engagemang och stöd under resans gång. 

David Beuger för att han hjälpte mig att få kontakt med Lifee AB. Min handledare Mattias Arvola för 

hans goda råd och hjälp att hitta representanter ur min målgrupp. Stefan Holmlid för hans roll som 

examinator. Erik Åström och Joel Jakobsson för deras goda utförande av opponentrollen samt våra 

härliga möten. Lifee AB som fick mig att känna mig som en i gänget, gett stöd under processen samt 

deltagit i moment. Samt de personer som medverkat under olika moment i min designprocess. Det 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs motiveringen till arbetet, redan utfört relaterat arbete samt arbetets syfte.  

1.1 Motivering 

Teknik blir en allt större del utav många människors vardag, och detta har medfört olika effekter. 

Några av dessa är låg fysisk aktivitetsnivå, övervikt och beteendeproblem som delvis orsakas av 

skärmbaserade aktiviteter. Hälsosamma levnadsvanor bör främjas redan under en människas tidiga 

barndom. Detta innebär att barn behöver uppmuntras till att använda teknik så att det får en positiv 

effekt på deras hälsa.  

1.2 Områdesöversikt 

Det finns tidigare arbeten där koncept tagits fram för att stimulera fysisk aktivitet. Dessa arbeten har 

delats upp i tre kategorier: Bärbar teknologi, Stationär teknologi och Digital teknologi. 

1.2.1 Bärbar teknologi  

För att uppmuntra barn till fysiskt aktiv lek har teknik integrerats i produkter och kläder. Exempel på 

detta är att sensor- och ställdonsteknologi har integrerats i sportprodukter för att stimulera barn till 

att praktisera sportrelaterade egenskaper (Bekker & Eggen, 2008). Fysisk aktivitet kan också 

uppmuntras till med hjälp av kroppsburen RFID-teknologi (Konkel, et al., 2004).  Ett annat exempel på 

detta är sensorer och reglage som integrerades i barns klädsel för att de skulle kunna styra en produkt 

med hjälp av rörelser (Bekker, et al., 2007).  Bekker et al. (2007) skriver också att ett annat sätt att 

uppmuntra barn till fysiskt aktiv lek är att integrera lampor och en tidtagarfunktion i en produkt.  

1.2.2 Stationär teknologi  

Ett annat sätt att uppmuntra till fysisk aktivitet är att förstärka stationära spel med teknologi. 

Exempelvis skapades en atletisk samt mer engagerande spelupplevelse genom en digitalt förstärkt 

version av ping-pong där ljud och ett grafikprojektionssystem användes (Ishii, et al., 1999). Det finns 

även synbaserade spelteknologier vars syfte är att ge dess spelare en mer fysiskt utmanande och 

engagerande spelupplevelse med hjälp av datorseendeteknik och ett synbaserat gränssnitt 

(Höysniemi, et al., 2005). 

1.2.3 Digital teknologi 

Digital teknologi avser i detta fall mobilapplikationer som uppmuntrar till fysisk aktivitet.  En sådan 

mobilapplikation är det lokaliseringsbaserade spelet LocoSnake där användaren styr en orm med hjälp 

av mobiltelefonens GPS-funktion (Chittaro & Sioni, 2012). Ett annat exempel är UbiFit Garden där 

användarens aktivitet registreras och visas i en digital trädgård i form av blommor och fjärilar 

(Consolvo, et al., 2008). Dessa exempel har dock vuxna som målgrupp. 

1.3 Syfte 

För att uppmuntra barn till fysiskt aktiv lek kommer ett koncept skapas som kombinerar bärbar och 

digital teknologi som är utvecklad med barn som målgrupp. Den bärbara tekniken ska användas under 

leken och sedan samverka med den digitala tekniken. Den digitala tekniken ska uppmuntra långsiktig 

användning. 
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Syftet med examensarbetet är att skapa en konceptuell mobilapplikation som ska uppmuntra barn till 

fysiskt aktiv lek. Konceptet ska vara väl understött, bearbetat och visualiserat. Konceptet ska användas 

tillsammans med ett aktivitetsarmband. 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur kan en mobilapplikation utformas för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet? 

2. Hur kan en mobilapplikation samverka med ett aktivitetsarmband för att förhöja 

användarupplevelsen? 

1.5 Avgränsningar 

 Endast aktivitetsarmbandet Lifee kommer att studeras 

 Studiens målgrupp är endast barn mellan 6 och 10 år 

 Programmering av mobilapplikationen kommer inte att ske  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel berättar om examensarbetets beställare samt dess krav på arbetet. 

2.1 Lifee AB 

Lifee AB är ett nyligen uppstartat företag med visionen att vara en ledande utvecklare av bärbar 

elektronik för en god sak. Dess kontor befinner sig i nuläget i företagsinkubatorn LEADs lokaler som 

finns i Linköping. Företaget består av fyra individer som arbetar med utvecklingen av produkten Lifee.  

2.2 Lifee 

Lifee är ett armband som innehåller elektronik vars funktion är att registrera användarens rörelser. 

Genom att utföra dessa rörelser samlar användaren ihop poäng och om hen är inaktiv en längre tid så 

förloras poäng. Mängden insamlade poäng symboliseras med hjälp av en centralt placerad lampa som 

har olika färglägen. Lifee har inga knappar utan interageras endast med genom rörelser och dess 

lampor. Lifee är menad att användas dagligen för att uppmuntra barn till fysiskt aktiv lek. 

Produkten Lifee består av flera komponenter. Dessa är ett silikonarmband, en kapsel som innehåller 

elektronik samt en mobilapplikation. De elektroniska komponenterna består av exempelvis LED-

lampor, en Bluetoothradio, en accelerometer, en processor och ett minne. Mobilapplikationen finns 

inte i dagsläget men är tänkt att bland annat innehålla statistik, speciella prestationer och resultat från 

tävlingar. Lifee ses nedan i Figur 1: Lifees utformning . 

 

Figur 1: Lifees utformning (FutureMe Labs, 2015) 

2.3 Krav 

Nedanstående krav ställs på examensarbetet av Lifee AB. 

2.3.1 Krav från Lifee AB 

 Applikationen ska uppfattas som rolig att använda för barn i åldrarna 6-10 år 

 Applikationen ska vara enkel att använda och lättmanövrerad 

 Förundersökningen ska baseras på slutanvändare, cirka 10 st 

 Testgruppen ska vara representativ för slutanvändarna, barn 6-10 år 

 Funktionerna i applikationen ska vara väl specificerat beskrivna så att de kan implementeras 

med relativ lätthet 

 Funktionerna i applikationen ska baseras på materialet från förundersökningen 
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2.3.2 Leveranser 

 Underlag från förstudie  

 Konceptuella bilder som tydligt visar funktionerna hos applikationen 

 Väl specificerade funktioner hos applikationen 

 Slutrapport och presentation för företaget 
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3 Teoretiskt Ramverk 
Inom detta kapitel återges den teori som använts under projektet. 

3.1 Gamification  

Begreppet gamification innebär att speldesignelement används utanför ett spelkontext (Deterding, et 

al., 2011). Deterding et al. (2011) skriver att gamification främst används för att förbättra användarens 

användarupplevelse. Gamification är beskrivningen av olika speldesignelement som förknippas med 

spel, är möjliga karaktärsdrag till spel eller har en betydelsefull roll i ett spelkontext (Deterding, et al., 

2011).  

Speldesignelement kan delas upp i fem olika nivåer av abstraktion (Deterding, et al., 2011). Deterding 

et al. (2011) skriver att den med högst abstraktionsnivå kallas designmetoder och innehåller olika 

designspecifika processer och förfaranden. Nästa nivå med lägre nivå av abstraktion heter modeller 

och består av konceptuella modeller av delkomponenter eller upplevelser (Deterding, et al., 2011). 

Deterding et al. (2011) fortsätter med att kommande nivå, designprinciper och heuristik, innehåller 

utvärderande riktlinjer för att analysera designlösningar och angripa designproblem. Därefter kommer 

nivån designmönster och mekanik som innehåller vanligt återkommande designkomponenter 

(Deterding, et al., 2011). Nivån med lägst nivå heter gränssnittsdesignmönster och består av vanligt 

och framgångsrikt implementerade interaktionsdesignkomponenter och designlösningar för kända 

problem i olika kontext. Exempel på vad de olika nivåerna innehåller ses nedan i tabell Tabell 1: 

Exempel på speldesignelement. 

Tabell 1: Exempel på speldesignelement (Deterding, et al., 2011) 

Abstraktionsnivå Nivå Exempel 

Hög Designmetoder 
Värdemedveten speldesign, design som 
centrerar runt upplevelsen, testning 

Över medel Modeller 
Utmaningar, fantasi, nyfikenhet, olika 
modeller 

Medel 
Designprinciper och 
heuristik 

Tydliga mål, varierande spelstilar och uthållig 
spelupplevelse 

Under medel 
Designmönster och 
mekanik 

Begränsningar av resurser och tid, turbaserat 

Låg Gränssnittsdesignmönster Nivåer, emblem och ledartavlor 
 

Deterding et al. (2011) fortsätter med att det finns tio olika spelelement som är särskilt betydelsefulla. 

Dessa kan ses nedan i Tabell 2: Betydelsefulla spelelement . 
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Tabell 2: Betydelsefulla spelelement (Deterding, et al., 2011) 

# Spelelement 

1 Tidspress 

2 Självrepresentation med avatarer 

3 Tredimensionella miljöer 

4 Återkoppling 

5 Berättande sammanhang 

6 Nivåer, ranger och anseenden 

7 Ekonomier och marknadsplatser 

8 Parallella kommunikationssystem som lätt kan justeras 

9 Lag 

10 Tävlingar med regler som är tydliga och upprätthålls 
 

3.2 Exergames 

Exergames kommer från det engelska exertion games. Inom dessa spel interagerar användaren med 

datorteknologi genom en inmatningsmekanism där hen spenderar fysisk ansträngning (Mueller, et al., 

2008). Mueller et al. (2008) skriver att inom denna typ av spel kan dess mål inte kan nås utan fysisk 

ansträngning. Att uppnå positiva hälsoeffekter hävdas vara det viktigaste resultatet från 

exergamingsystem (Sinclair, et al., 2007).  

Vid utveckling av exergames bör flera faktorer tas i beaktning. För att spelen ska ge en ändamålsenlig 

form av träning behöver spelen vara noggrant utformande med motion i åtanke (Sinclair, et al., 2007). 

Sinclair et al. (2007) skriver att för att maximera användarens fysiska kondition och spelupplevelse har 

fyra områden identifierats vara av betydelse. Dessa är dynamisk justering av spelet, integrationen av 

fysiska aktiviteter, spelets väntetider samt upp- och nedvarvningsaktiviteter (Sinclair, et al., 2007).  

Sinclair et al (2007) skriver också att vid utveckling av teknologi som ska uppmuntra till fysisk aktivitet 

finns det fyra nyckelfaktorer som bör vara designkrav under utvecklingsprocessen. Dessa är att beakta 

begränsningar från slutanvändarnas livsstilar, stötta social inverkan, ge användaren medvetenhet om 

sin egen aktivitetsnivå samt att ge denne en rättvisande och adekvat mängd beröm för sina aktiviteter 

(Sinclair, et al., 2007).  

För att exergamingsystem ska vara framgångsrika är det viktigt att de är effektiva och attraktiva 

(Sinclair, et al., 2007). Sinclair et al (2007)  skriver att effektivitet i detta fall avser dess förmåga att 

uppfylla träningskrav och attraktion att vara roligt samt uppslukande så att användaren använder 

systemet enligt rekommenderad frekvens och duration. För att ett exergame ska vara attraktivt 

behövs en bra balans mellan användarens förmåga och spelutmaningen (Sinclair, et al., 2007). Sinclair 

et al (2007) skriver att inom effektivitet motsvaras detta av en avvägning mellan spelets intensitet och 

användarens kondition. För att maximera träningens effektivitet samt spelupplevelsen bör spelet vara 

kalibrerat till användarens fysiska förmåga men även uppmuntra hen till att arbeta över denna (Wylie 

& Coulton, 2008). Wylie och Coulton (2008) skriver att denna kalibrering kan göras genom att samla 

data om användaren för att sedan göra beräkningar utifrån dessa. Denna data kan bestå av 

användarens vilopuls, vikt och ålder (Wylie & Coulton, 2008). Wylie och Coulton (2008)  fortsätter med 

att datan kan användas för att beräkna lämpliga träningspulsintervaller för användaren.  Sambandet 

mellan spelarens fysiska ansträngning och spelinteraktionen är viktigt för spelupplevelsen då det kan 

mildra den upplevda känslan av fysisk träning (Wylie & Coulton, 2008).  
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3.3 Human-centered design 

Det är allmänt erkänt att en interaktiv produkts eller systems användbarhet är avgörande för dess 

framgång (Maguire, 2001). Maguire (2001) skriver också att för att skapa användarvänliga produkter 

kan ett människobaserat tillvägagångssätt användas i designprocessen. Ett exempel på ett sådant 

arbetssätt är Human-centered design, HCD (Maguire, 2001). HCD kan användas för att utveckla 

framgångsrika konsumentprodukter (Vechakul, et al., 2015). Vechakul et al. (2015) skriver att HCD-

processen består av att förstå människors kontext utifrån deras eget perspektiv. Under processen 

prioriteras behoven och önskningarna av de mest berörda människorna (Vechakul, et al., 2015). 

Vechakul et al (2015) skriver också att under HCD-processen utförs småskaliga tester av möjliga 

lösningar.  

HCD är ett komplement till utvecklingsmetoder och består av ett flertal principer (Maguire, 2001). 

Maguire (2001) skriver att den första principen innebär att slutanvändare ska involveras under 

produktutvecklingen samt att det ska finnas en god uppfattning av deras användarbehov och 

uppgiftskrav. Nästa princip avser allokering av arbetsbörda mellan användare och system samt att 

denna ska vara baserad på slutanvändarens förmåga och uppgiftens krav (Maguire, 2001). Maguire 

(2001) berättar att den tredje principen berör iteration av designlösningar där feedback från 

användartester med slutanvändare används för att vidareutveckla konceptet ytterligare. Den sista 

principen innebär att utvecklingen gärna ska ske med individer som har olika expertisområden då det 

är fördelaktigt för HCD-processen (Maguire, 2001). 

HCD kan delas in i tre faser: förståelse, idéskapande och implementation (Vechakul, et al., 2015). Enligt 

Vechakul et al. (2015) består förståelsefasen av att identifiera möjligheten eller problemet som 

motiverar sökandet efter lösningar. Fasen idéskapande utgörs av att skapa, utveckla och testa dessa 

lösningar (Vechakul, et al., 2015). Slutligen anser Vechakul et al. (2015) att implementationsfasen 

består av att med hjälp av prototyper, iterationer och förfiningar introducera projektet till 

konsumenternas liv.  

3.4 Involvering av barn i designprocessen 

Involvering av barn i designprocessen innebär komplikationer, exempelvis olika metodiska problem 

(Abeele, et al., 2012). Abeele et al (2012) skriver att de metodiska problemens karaktär varierar 

beroende på under vilken fas i designprocessen som barnen involveras. 

Under den tidiga fasen av en designprocess används till stor del formativa metoder för att hitta 

underlag till designens utformning (Abeele, et al., 2012). Abeele et al (2012) fortsätter med att dessa 

metoder är ofta kreativa och involverar exempelvis bilder, kooperativa utredningar eller prototyper 

med låg verklighetsfaktor. Målet med metoderna är att hitta idéer till framtida produkter som är både 

innovativa och anpassade för den valda målgruppens åldersspann (Abeele, et al., 2012). 

Senare i designprocessen används sammanfattande metoder för att utvärdera eller testa designen, 

för att kontrollera om användarkraven har uppfyllts samt för att identifiera användarproblem (Abeele, 

et al., 2012). Abeele et al (2012) skriver att dessa metoder har målet att hitta preferenser angående 

produkten, jämföra olika utformningar eller för att verifiera om användargränssnittet har de fördelar 

som det utformades för. Exempel på användarbaserade utvärderingsmetoder är konstruktiv 

interaktion, Problem Identification Pictures Cards, tänkta högt eller the Fun Toolkit (Abeele, et al., 

2012). 
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3.4.1 Intervjuteknik med barn 

För att vuxna människor ska kunna se världen med ett barns ögon behöver barn tillfrågas (Eide & 

Winger, 2003). Detta kan ske genom att barn intervjuas under så kallade barnintervjuer. Eide och 

Winger (2003) samt Doverborg och Samuelsson (2000) skriver att en barnintervju är till för att få 

barnet att berätta om sina tankar angående exempelvis en erfarenhet, ett ämne eller en situation. När 

barnintervjuer ska utföras brukar majoriteten av forskare använda sig av semistrukturerade intervjuer 

(Eide & Winger, 2003). Eide och Winger (2003) berättar att de erfarit att mindre struktur är bra vid 

barnintervjuer, exempelvis har de varit framgångsrika när de använt kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer med barn som är mellan 5 och 8 år gamla. 

När barnintervjuer diskuteras brukar etiska dilemman tas upp (Eide & Winger, 2003). Eide och Winger 

(2003) skriver att för att säkerställa att intervjuaren behandlar barnet på rätt vis har nedanstående 

etiska riktlinjer utformats: 

 Planera frågorna så att de är acceptabla och anpassade till barnens emotionella och sociala 

mognad, deras kulturella bakgrund samt deras familjebakgrund. 

 Avbryta situationer som uppfattas vara oförutsägbara eller frustrerande för barnet. 

 Avsluta intervjusessionen med att ge barnet återkoppling som stärker dess självbild, 

exempelvis genom att tacka, berömma hen och att bekräfta att hen har gjort ett bra jobb. 

Barnintervjuer kan ske både enskilt och i grupp, dock så bör gruppintervjuer inte behandla ett alltför 

personligt ämne (Eide & Winger, 2003). Eide och Winger (2003) anser att gruppintervjuer är 

användbara då barn ska tänka tillbaka på exempelvis erfarenheter från dagis eller förskolan för att 

sedan återberätta dessa. Detta beror på att barnen då kan hjälpas åt att belysa ämnet från flera 

perspektiv (Eide & Winger, 2003). Det kan även kännas tryggt för barnen att få intervjuas tillsammans 

med kompisar, speciellt om de inte känner den som utför intervjun anser Eide och Winger (2003). Eide 

och Winger (2003) skriver att inför gruppintervjuer är det bra att känna barnen på förhand så att de 

som väljs får en bra gruppdynamik tillsammans. Detta är för att ingen ska dominera eller inte komma 

till tals under intervjutillfället (Doverborg & Samuelsson, 2000). Denna intervjuform är även effektiv 

gällande både tidsanvändning och resursförbrukning (Eide & Winger, 2003).  

Vid barnintervjuer med ett enskilt barn är det enklare för intervjuaren att säkerställa att intervjuns 

mål nås samt hantera informationsflödet (Eide & Winger, 2003). Eide och Winger (2003) anser att vid 

individuella barnintervjuer är det viktigt att situationen inte ska upplevas som skrämmande för barnet 

samt att betoning ska ligga på att ha ett bra förhållande till barnet både under och efter tillfället. 

Doverborg och Samuelsson (2000) skriver att de har upplevt att barn tycker att det är spännande med 

en enskild intervju då de får en vuxen persons hela uppmärksamhet. 

Inför intervjun är det bra att ha en så kallad lära känna-period där intervjuaren bygger upp en 

betryggande relation till barnet samt lär sig om dess omgivnings, exempelvis skolans, villkor (Eide & 

Winger, 2003) (Doverborg & Samuelsson, 2000). Denna relation ger barnet ett förtroende för den som 

utför intervjun vilket leder till att barnet blir mindre återhållsamt med vad hen berättar (Doverborg & 

Samuelsson, 2000). Beroende på om intervjun bedrivs i ett behandlings- eller forskningssyfte så 

behöver intervjuaren bygga upp sin relation till barnet på ett visst vis skriver Eide och Winger (2003). 

Vid forskningsintervjuer som brukar vara en enskild händelse är det viktigt att inte bygga ett för starkt 

band till barnet (Eide & Winger, 2003). De skriver också att relationen med barnen hjälper forskaren 

att tolka svaren på korrekt sätt. Frågorna som ska ställas i intervjun bör testas och eventuellt revideras 

för att säkerställa att barnen uppfattar dem och besvarar dem på önskat vis (Doverborg & Samuelsson, 

2000). 



Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet 

9 
 

Själva intervjun bör hållas i en bekant omgivning som inte drar till sig för mycket av barnens 

uppmärksamhet, varken negativ eller positiv sådan (Eide & Winger, 2003). Vidare skriver Eide och 

Winger (2003) att ett negativt exempel kan vara rektorns kontor där barnet haft obehagliga 

erfarenheter och ett positivt sådant kan vara i närheten av kompisar som leker en spännande lek. 

Under sessionen bör intervjuns omgivning vara lugn för att inte påverka barnets 

koncentrationsförmåga negativt (Doverborg & Samuelsson, 2000). Enligt Doverborg och Samuelsson 

(2000) kan barnets intresse behållas genom ögonkontakt under hela intervjusessionen. Detta 

uppmuntras genom att intervjuaren och barnet sitter mitt emot varandra samt kräver att intervjuaren 

kan sina frågor utantill så att hen inte behöver titta på stödmaterial (Doverborg & Samuelsson, 2000). 

Intervjuns inledning kan vara avgörande för om sessionen blir lyckad eller inte (Eide & Winger, 2003). 

Eide och Winger (2003) förslår att inledningen kan bestå av att den som utför intervjun förklarar sina 

förväntningar av tillfället, hur det kommer att gå till samt om ämnet för barnet. De anser också att 

barnet gärna kan ges tillfälle att förklara sina förväntningar. Den som håller i intervjun ska gärna 

berätta för barnet att hen inte kan ge felaktiga eller konstiga svar då det är hen som är experten inom 

ämnet, det vill säga barnets upplevelser och tankar (Eide & Winger, 2003). Det är även viktigt att 

informera barnet om att det som hen säger kommer att spelas in. Detta är dels för att signalera att 

vad barnet säger är av vikt samt för att det är barnets rätt att få veta om hen blir inspelad (Doverborg 

& Samuelsson, 2000). 

Frågorna som ställs bör gärna vara öppna i början för att sedan bli allt mer specifika angående det 

undersökta ämnet (Eide & Winger, 2003) (Doverborg & Samuelsson, 2000). Eide och Winger (2003) 

skriver att detta beror på att det låter de medverkande samla sina tankar samt rikta dem mot det 

aktuella ämnet. Doverborg och Samuelsson (2000) förespråkar däremot att intervjuaren bör variera 

sig mellan specifika och övergripande frågor. Eide och Winger (2003) beskriver att det är fördelaktigt 

att relatera frågorna till barnet genom att inkludera ”du” i frågeställningen. Exempel visas nedan. 

 Vad tror du om …? 

 Hur upplever du …? 

 Vad tänker du om …? 

Det verkar då bli lättare för barnet att svara på frågorna, vilket kan bero på att frågeuppbyggnaden 

indikerar att det inte finns något rätt svar (Eide & Winger, 2003). Doverborg och Samuelsson (2000) 

anser istället att det är fördelaktigt att ge barn en direkt uppmaning. 

Vid barnintervjuer är det extra viktigt att avsluta intervjun på ett bra sätt (Eide & Winger, 2003). Detta 

anser Eide och Winger (2003) därför att barnen har utlämnat sig själva till intervjuaren då de har 

berättat om sina erfarenheter, tankar och upplevelser. Intervjun kan avslutas med att ge en god 

respons på deras insats genom att berätta att de har gjort bra ifrån sig samt att tacka ordentligt (Eide 

& Winger, 2003). Enligt Eide och Winger (2003) bör barnen också få tillfälle att ge feedback angående 

hur de upplevde intervjusessionen. Det är också nyttigt att vid avslutet erbjuda barnet att lyssna på 

en del av det inspelade materialet då det brukar uppskattas (Doverborg & Samuelsson, 2000). 

Efter att allt material har samlats är det dags att inleda bearbetnings- och tolkningsfasen (Eide & 

Winger, 2003). Eide och Winger (2003) skriver att det är viktigt att hantera det insamlade materialet 

med lika stor respekt som barnet själv behandlades med. När materialet ska tolkas är det nödvändigt 

att försöka se det från ett barns perspektiv för att inte svaren ska misstolkas (Eide & Winger, 2003).  

Eide och Winger (2003) anser att under bearbetnings- och tolkningsfasen inleds en slags dialog med 

det insamlade materialet. Om intervjun spelades in så lyssnas det på för att sedan transkriberas, tolkas 

och diskuteras (Eide & Winger, 2003). Enlig Eide och Winger (2003) är det viktigt att under denna 



Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet 

 

10 
 

dialog ta hänsyn till att barnet kan ha påverkats av olika kringliggande faktorer under 

intervjusessionen.  

När materialet ska analyseras är det bra att ha tillgång till hela sessionens material på grund av att 

barnet kan ha börjat behandla det önskade ämnet via en annan fråga (Doverborg & Samuelsson, 

2000). Doverborg och Samuelsson (2000) skriver att analysarbetet består av två moment, det ena är 

att identifiera intressanta svar och det andra är att klassificera dem enligt fyra kvalitativa kategorier. 

Dessa kategorier är konkret handling med objekt, konkret färdighet från objekt, information från 

objekt samt fostran (Doverborg & Samuelsson, 2000). Exempel på objekt kan vara en TV-apparat. 

Doverborg och Samuelsson (2000) anser att om svar inte verkar tillhöra någon kategori ska de 

omprövas tills de gör det. Att klassificera barnens svar visar hur barnen tänker, vilket inte alltid är 

intressant utifrån intervjusessionens syfte (Doverborg & Samuelsson, 2000). Doverborg och 

Samuelsson (2000) skriver att för att påvisa trovärdigheten av tolkningarna bör en tydlig beskrivning 

av både tillvägagångsättet och resultatet samt exempel från barnens tankar återges. 

3.4.2 Användbarhetstestning med barn 

När ett spel är riktat mot barn är användartester ett trovärdigt sätt att utvärdera dess användbarhet 

samt användarnas upplevelse (Sim, et al., 2013). Sim et al. (2013) skriver att många av de traditionella 

utvärderingsmetoderna dock är ineffektiva med barn då de är utformade för vuxna. Vid 

användartester med barn bör de använda metoderna anpassas för att bli mer barnvänliga (Abeele, et 

al., 2012). Sim et al. (2013) skriver att om en lämplig metod används kan barn framgångsrikt utvärdera 

och utforma en mängd teknologier, mjukvara och produkter. Barn kan exempelvis identifiera och 

rapportera användarbarhetsproblem genom användning av frågeformulär, tänka högt protokoll samt 

intervjuer  (Sim, et al., 2013). 

Abeele et al. (2012) skriver att barnanpassningen dels kan göras genom att den inledande delen av 

sessionen är lekfull. Den inledande delen kan bestå av en introduktion till produkten, vilket kan bryta 

isen samtidigt som det fungerar som en gemensam grund mellan barn och testadministratör (Abeele, 

et al., 2012). Abeele et al (2012)  fortsätter att det är viktigt att produkten associeras med det verkliga 

kontext där produkten är tänkt att användas. Flera olika faktorer så som testadministratörens 

beteende under testsessionen, rummets dekoration samt utvärderingsverktyget påverkar barnets 

prestation (Sim, et al., 2013). Sim et al. (2013) skriver att när utvärderingsverktygen innehåller enkäter 

så ifrågasätts barnens svars validitet och trovärdighet. Detta beror delvis på att olika fenomen så som 

missförstånd, suggestivitet och satisficing kan uppstå (Sim, et al., 2013). Craig et. Al (2015) skriver att 

satisficing innebär att respondenterna påskyndar sitt val bland de olika svarsalternativen för att 

minimera sin ansträngning. Detta innebär att de valda svaren inte blir optimala, utan de blir istället 

tillfredsställande (Lindhjem & Navrud, 2011). Sim et al. (2013) skriver att yngre barn brukar var mer 

generösa i sina utvärderingar av mjukvara.  

När prototyper används i användartester är syftet att identifiera de mest framträdande värdena och 

konsekvenserna (Abeele, et al., 2012).  Dessa prototypers likhet med verkligheten kan variera från låg 

till hög. Sim et al. (2013) skriver att en prototyp med låg verklighetsfaktor kan leda till identifikation 

av liknande användarbarhetsproblem som en med hög verklighetsfaktor, om den utformas med 

omsorg. Att omforma med omsorg innebär att viss hänsyn måste läggas på prototypens visuella 

egenskaper (Sim, et al., 2013). En prototyp av papper med låg verklighetsfaktor kan användas vid 

användartester med barn, men detta beror på huruvida testobjektets upplägg och interaktioner kan 

simuleras med papper (Sim, et al., 2013). Sim et al. (2013) skriver att båda varianter av prototyper kan 

användas för att tidigt i utvecklingsprocessen testa koncept, dess interaktioner och designidéer med 

barn (Sim, et al., 2013). 
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3.5 Barns utveckling 

Under en människas första levnadsår påbörjas utvecklingen av hens personlighet genom gradvis 

påbyggnad i olika riktningar (Löwenborg & Gislason, 1999). Löwenborg och Gislason (1999) skriver 

också att denna utveckling sker vid varierande ålder för olika människor.  

I 7-12-årsåldern brukar förmågan att tänka logiskt utvecklas ordentligt vilket ger barnen en starkare 

förmåga att skilja på fantasi och verklighet (Rödstam, 1998). Men Löwenborg och Gislason (1999) 

hävdar dock att detta redan börjar ske i 6-årsåldern. Rödstam (1998) anser att när barnen har lärt sig 

logiskt tänkande kan de få tankeförlopp om sammanhang, förlopp och regler, det vill säga att 

handlingar behandlas i tanken. Vidare berättar Rödstam (1998)  att de även lär sig sekvenser vilket 

låter dem utveckla deras skriv-och läsförmåga samt att förstå konsekvenser, som är resultatet av en 

sekvens. Dock så har 7-12-åringarna fortfarande en stark benägenhet till att utföra handlingar istället 

för att låta dem stanna i tanken (Rödstam, 1998).  

Barn i 7-12-årsåldern anses enligt den psykodynamiska teorin befinna sig i en särskild utvecklingsfas 

som kallas latensfasen (Rödstam, 1998). Rödstam (1998) skriver att barn som befinner sig i denna fas 

brukar kallas för latensbarn och att dessa kan beskrivas som harmoniska, kompetenta, godmodiga, 

välanpassade men lite ytliga. Under denna fas brukar barnens känslor av beroende gentemot deras 

föräldrar avta och dessa får istället rollen som identifikationsobjekt (Rödstam, 1998). Enligt Rödstam 

(1998) samt Löwenborg och Gislason (1999) får då föräldrarna konkurrens som förebilder från 

barnomsorgspersonal, lärare, kompisars föräldrar samt deras kompisar.  

Kamrater har en stor betydelse för latensbarnens utveckling, exempelvis för deras 

kompetensutveckling samt deras sociala och personliga identitetsutveckling (Rödstam, 1998). 

Rödstam (1998) skriver att kompisrelationer skiljer sig från den hierarkiska familjestrukturen genom 

att de erbjuder mer jämlika villkor. Detta uppmuntrar utvecklingen av demokratiskt förhållningssätt 

bestående av gemensamt fattade regler, överenskommelser och normer (Rödstam, 1998). Rödstam 

(1998) samt Löwenborg och Gislason (1999) anser också att kamratdynamiken förstärker barnens 

utveckling av kommunikations- och samarbetsförmågor.  

Under denna fas växer vanligtvis en önskan om att bli accepterad och eftertraktad för sin egen skull 

fram (Rödstam, 1998). Rödstam (1998) beskriver att denna önskan leder till att det blir allt viktigare i 

barnens och deras kamraters ögon att de visar upp sina förmågor och beter sig på lämpligt sätt. Detta 

mynnar ut i en ökad fallenhet att delta i spel, exempelvis sällskapsspel, eftersom latensbarnen blir 

bättre på att hantera motgångar (Rödstam, 1998). Rödstam (1998) pekar på att detta bidrar till att 

sättet att spela på tar över fokus från att vinna vilket gör så att spel blir ett mer glädjefyllt och socialt 

medium. 
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4 Metodansats 
Inom detta kapitel redovisas examensarbetets använda metodik. 

Detta examensarbetes procedur grundar sig i Mattias Arvolas designprocess som speciellt behandlar 

det tidiga skedet av ett designarbete. Denna designprocess bedöms lämplig att använda vid 

utvecklingen av en konceptuell mobilapplikation. Detta beror på att designprocessen baseras på en 

kombination av mjukvaruutveckling och industridesign samt har ett användarcentrerat fokus (Arvola, 

2014). Arbetssättet anses också vara effektivt för att besvara arbetets frågeställningar. 

Mattias Arvola (2014) skriver att hans designprocess består av tre faser som kallas konceptfas, 

bearbetningsfas och detaljeringsfas. Samtliga faser innehåller iterationer som har baserats på den 

internationella standarden av HCD (Arvola, 2014). 

4.1 Konceptfasen 

Under konceptfasen identifieras den tänkta målgruppens behov (Ulrich & Eppinger, 2008). Mattias 

Arvola (2014) skriver att då sker undersökningar, observationer och annan informationssamling vars 

material sedan analyseras. Utifrån detta material fås insikter och syften formuleras (Arvola, 2014). 

Hållbara idéer skapas, testas och anammas (Lundequist, 1995).  Ulrich och Eppinger (2008) skriver att 

under denna fas skapas och utvärderas flera koncept samt att en eller ett fåtal väljs ut för 

vidareutveckling.  

4.1.1 Semistrukturerade barnintervjuer 

Utifrån teorin angående barnintervjuer valdes informationsinsamlingsmetoden semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuer kan användas för att identifiera användarkrav utifrån respondenternas svar. Att 

det semistrukturerade formatet valdes beror på att det är flexibelt vilket är lämpligt vid barnintervjuer. 

Semistrukturerade barnintervjuer kan utföras enligt följande punkter: 

1. Utföra förberedelser inför intervjusessionerna. 

2. Initiering av kontakt med respondenter. 

3. Utföra intervjusessionerna där insamling av material sker. 

4. Analys av insamlat material. 

5. Sammanfattning av resultat. 

6. Fattning av slutsatser utifrån resultatet samt dokumentering. 

4.1.2 Marknadsanalys 

En marknadsanalys kan resultera i relevant information om en marknad (Götz, 2008). Götz (2008) 

skriver att detta kan leda till en god marknadsförståelse som bland annat inkluderar information om 

marknadens behov och marknadsmöjligheter. 

För att få en bild av marknaden inom ett visst produkt- eller tjänstsegment kan en genreanalys utföras 

(Arvola, 2014). Genren som en produkt eller tjänst tillhör ger användaren förväntningar angående dess 

syfte, utformning och innehåll (Arvola, et al., 2010). Detta medför att en genreanalys kan ge värdefull 

input angående användarnas förväntningar på produkten som utvecklas. Genreanalysen kan utföras 

enligt proceduren som återges nedan. 

1. Avgränsning av analysen genom val av studerat område. 

2. Identifiering av produkters beståndsdelar samt återkommande mönster. 

3. Identifiering av beståndsdelarnas funktion och syfte. 
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4. Beskrivning av de identifierade beståndsdelarna. 

5. Identifiering av likheter och skillnader rörande beståndsdelarna. 

6. Sammanfattning av resultat. 

7. Fattning av slutsatser utifrån resultatet samt dokumentering. 

4.1.3 Kravspecifikation 

För att säkerställa att insikterna från informationssamlingen tas till vara på kan en kravspecifikation 

skapas. Denna kravspecifikation innehåller då krav baserade på dessa insikter. För att säkerställa att 

de nödvändigaste kraven uppfylls är det av betydelse att prioritera kraven. Denna prioritering kan 

göras med metoden MoSCoW.  

En MoSCoW-analys innebär att kraven delas in i fyra olika prioriteringskategorier (Khan, et al., 2015). 

Khan et al (2015) skriver att dessa kategorier är Must, Should, Could och Won’t. Kategorin Must ska 

innehålla krav som måste uppfyllas i den slutgiltiga lösningen för att konceptet ska anses vara ett gott 

resultat (IIBA, 2009). IIBA (2009) skriver också att kraven i kategorin Should har hög prioritet samt bör 

tillfredsställas i den slutgiltiga lösningen om det är möjligt. Kategorin Could består av krav som 

inkluderas i mån av tid och tillgängliga resurser då dessa krav är önskvärda men inte nödvändiga (IIBA, 

2009). Khan et al (2015) anser att kategorin Won’t innehåller krav som inte ska implementeras i denna 

designiteration. De kan dock tas i beaktning i framtida iterationer (IIBA, 2009).  

Framtagningen av kravspecifikation kan gå till enligt nedan: 

1. Identifiera behov och önskemål. 

2. Översätt det identifierade materialet till krav. 

3. Ta bort överlappande krav. 

4. Kategorisera kraven utifrån MoSCoW. 

5. Sortera kraven utifrån dess prioritet. 

4.1.4 Skissning 

Skissning är en central del av ett designarbete och är en visuell dokumentation av insikter, idéer, 

värderingar och avsikter (Arvola, 2014). Arvola (2014) skriver att denna dokumentering kan ske 

sekventiellt i en skissbok och en bra sådan består av ungefär lika mycket av bilder som kommentarer. 

Inom skissning är det kvantitet och inte kvalitet som är värdefullt (Arvola, 2014). Arvola (2014) 

fortsätter med att en stor lösningsmängd bidrar till framkomsten av nyskapande idéer då de inledande 

idéerna brukar bestå av standardlösningar. Skissning är viktigt för att få ned idéer och snabbt utforska 

möjliga lösningar för att de inte ska försvinna (Arvola, 2014). Arvola (2014) berättar att skisser kan 

annoteras med olika tecken för att dokumentera tankegången bakom designarbetet. Annoteringarna 

och dess betydelse kan ses nedan i Tabell 3: Annoteringar och dess meningar. 

Tabell 3: Annoteringar och dess meningar 

Annotering Mening 

? Ett designproblem som kan utforskas genom skissning på alternativa lösningar 

! Ett designbeslut som har fattats 

+ En fördel med lösningsförslaget 

- En nackdel med lösningsförslaget 

1, 2, …, n En alternativ lösning 
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Skissning kan ske utifrån följande procedur: 

1. Analysera samlad kunskap. 

2. Formulera idé. 

3. Dokumentera idé genom att skapa en eller fler bilder. 

4. Annotera skapad dokumentation. 

5. Reflektera över idé. 

Eventuellt kan idén även vidareutvecklas genom att iterera processen.  

4.1.5 Brainstorming  

Brainstorming är en teknik som kan användas för att utveckla kreativa koncept och för att effektivisera 

generationen av idéer (Dennis, et al., 2013). Metoden kan användas både i grupp och individuellt för 

att komma fram till designlösningar (Wilson, 2013). Dennis et al. (2013) skriver att en effektiv session 

innebär att en stor mängd idéer skapas, att kritik utesluts, att alla idéer accepteras samt att förbättring 

och kombination av idéer uppmuntras. Brainstormingssessionen kan även göras mer produktiv genom 

att utföra specifika aktiviteter (Gobble, 2014). Vidare skriver Gobble (2014) att exempel på detta är 

att behandla specifika frågor eller skapa lösningar till ett särskilt problem. Nedanstående procedur för 

individuell brainstorming har baserats på Wilson (2013). 

1. Formulera ett tydligt problem, ämne eller fråga. 

2. Generera idéer eller lösningar utan begränsningar. 

3. Analysera sessionens resultat. 

4.1.6 Konceptkombinationstabell  

För att systematiskt behandla lösningsförslag kan de delas upp i komponenter som sedan placeras 

kategoriskt i en konceptkombinationstabell (Ulrich & Eppinger, 2008). Ulrich & Eppinger (2008) skriver 

att möjliga lösningar sedan skapas genom att kombinera olika komponenter från tabellen.  

En kombinationstabell leder till utökat kreativt tänkande genom att skapa nya förhållanden mellan 

möjliga lösningsförslags komponenter (Ulrich & Eppinger, 2008). Ulrich & Eppinger (2008) skriver att 

tabellen inte automatiskt leder till en lösning för det överliggande designproblemet, men att den 

lösningen kan skapas genom utveckling och förfining av en kombination. En 

konceptkombinationstabell kan skapas och användas enligt proceduren som anges nedan: 

1. Extrahera lösningsförslagskomponenter. 

2. Gruppera komponenter i en tabell. 

3. Bilda lösningsförslag genom att kombinera komponenter. 

4. Utveckla skapade lösningsförslag. 

4.1.7 Koncepturval 

För att välja ut lämpliga koncept kan en urvalsmetodik bestående av två steg, concept screening och 

concept scoring, användas. Båda stegen är strukturerade och använder en urvalsmatris för att 

betygsätta, rangordna och välja ut de bästa koncepten (Ulrich & Eppinger, 2008). Denna urvalsmetodik 

används för att säkerställa att användarbehoven sätts i fokus vid urvalet.  

Ulrich & Eppinger (2008) skriver att concept screening består av en snabb och ungefärlig utvärdering 

vars mål är att välja ut ett antal bärkraftiga koncept. Concept scoring är en mer noggrann process för 

att välja ut det slutgiltiga konceptet ur ett mindre antal koncept (Ulrich & Eppinger, 2008). Ulrich & 

Eppinger (2008) skriver att båda stegen kan itereras flera gånger för att behandla nya koncept som 
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kan uppstå genom kombination av de ursprungliga. Urvalsmetodikens båda steg följer nedanstående 

procedur av Ulrich & Eppinger (2008): 

1. Förbered urvalsmatrisen. 

2. Betygsätt koncepten. 

3. Rangordna koncepten. 

4. Kombinera och förbättra koncepten. 

5. Välj ut ett eller flera koncept. 

6. Reflektera över resultatet och processen. 

4.2 Bearbetningsfasen 

Under bearbetningsfasen utformas konceptets huvudsakliga egenskaper utifrån konceptfasens 

resultat (Arvola, 2014). Arvola (2014) berättar att det är vanligt att kombinera flera olika koncept där 

deras fördelar tas tillvara på i ett koncept. Med hjälp av simpla skisser skapas en övergripande bild 

som sedan vidareutvecklas och blir en stabil grund för fortsatt designarbete (Stolterman & Löwgren, 

2007). Prototyper kan även skapas under denna fas. Dessa kan vara grova och bestå av exempelvis 

papper och kartong för att simulera den slutgiltiga produkten och dess elektroniska skärm (Rogers, et 

al., 2011). Konceptets systemlösningar utvecklas och bestäms också under bearbetningsfasen 

(Lundequist, 1995).  

4.2.1 Vidareutveckling 

De tre aktuella konceptförslagen vidareutvecklas främst med hjälp av den tidigare beskrivna metoden 

skissning men även med hjälp av mind maps. Mind maps innehåller hierarkiskt ordnad information 

som ger en tydlig översikt för att hjälpa tankeprocessen (Wang & Wang, 2014).  Proceduren som 

användes för vidareutveckling listas nedan: 

1. Sammanställ koncepts delar med mind maps. 

2. Sammanställ nytt koncept med en mind map. 

3. Skissa utifrån skapade mind maps. 

4. Definiera nytt koncepts beståndsdelar. 

5. Reflektera över resultatet. 

4.2.2 Visualisering 

För att presentera koncept för externa parter bör lämpligt presentationsmaterial finnas att tillgå. 

Detta presentationsmaterial kan exempelvis bestå av illustrationer. Inom detta arbete skapades 

digitala illustrationer enligt nedanstående procedur: 

1. Observera redan skapat material. 

2. Analysera redan skapat material. 

3. Definiera önskat resultat. 

4. Bestäm illustrationsmedium. 

5. Bestäm ett tillvägagångssätt för önskat resultat. 

6. Följ tillvägagångssätt. 

7. Reflektera över resultat. 

4.2.3 Koncepturval med Lifee AB 

För att uppnå intressenters kriterier och önskemål är det fördelaktigt om de är delaktiga under 

utvecklingsprocessen. Ett sätt att på ett tydligt och tidseffektivt vis involvera intressenter är att de får 

vara nyckelresurser under urvalsprocesser. Inom detta arbete medverkade personal från Lifee AB i en 
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concept scoring vars syfte var att välja det slutgiltiga konceptet. Koncepturval med Lifee AB följde 

nedanstående procedur: 

1. Förbered inför urvalstillfället. 

2. Presentation inför de som medverkar i urvalsprocessen. 

3. Viktning av kriterier 

4. Betygsättning av koncept 

5. Diskussion kring resultat och process 

4.2.4 Low fidelity prototyp 

Fysiska artefakter kan användas under utvecklingen av en produkt för att underlätta reflektion samt 

beslutsfattning (Chen & Sass, 2016). Chen och Sass (2016) skriver att detta är en viktig del av 

designarbetet. Dessa fysiska artefakter kan vara i form av så kallade low fidelity prototyper vilket är 

prototyper med låg verklighetslikhetsfaktor. Low fidelity prototyper används tidigt i en 

utvecklingsprocess (Schultz, 2014). Chen & Sass (2016) skriver att användandet av low fidelity 

prototyper bidrar till framgångsrika produktutformningar.  

Low fidelity prototyper används inom flera typer av utvecklingsprojekt som rör användargränssnitt, 

exempelvis inom utveckling av webbplatser och mobilapplikationer (Schultz, 2014). Schultz (2014) 

skriver att denna typ av prototyp ska vara resurseffektiv med avseende på tid och ekonomiska medel. 

En low fidelity prototyp är en handgriplig modell och kan beså av exempelvis kartong, rep och papper 

(Roeck, et al., 2014). Vid framtagning av en low fidelity prototyp kan nedanstående utförande 

användas: 

1. Observera redan skapat material. 

2. Analysera redan skapat material. 

3. Definiera önskat resultat. 

4. Bestäm ett tillvägagångssätt för önskat resultat. 

5. Införskaffa behövt material. 

6. Följ tillvägagångssätt. 

7. Reflektera över resultat. 

8. Iterera processen tills resultatet bedöms ha tillräcklig hög kvalitet. 

4.2.5 Användartestning av low fidelity prototyp 

Användartester med low fidelity prototyper används för att få feedback från möjliga slutanvändare 

samt för att utvärdera eventuella brister i utformningen (Schultz, 2014). Schultz skriver att tester med 

low fidelity prototyper leder till att ungefär 80 procent av alla problem rörande användargränssnittets 

utformning upptäckts (Schultz, 2014). Vid användartester upptäcker 5-6 personer ungefär 75-80 

procent av alla användningsproblem (Bohgard, et al., 2010). Bohgard et al. (2010) skriver att ett ökat 

antal respondenter inte leder till att identifiera en nämnvärd mängd nya problem.  

Vid tester med denna typ av prototyp kan förändringar göras snabbt under testningssessionerna för 

att sedan testas med samma deltagare (Schultz, 2014). Vid användartester med low fidelity prototyper 

kan nedanstående protokoll, som baserats på Schultz (2014), följas. 

1. Förberedelser inför testsession. 

2. Initiering av kontakt med testperson. 

3. Utför testsessionen med dessa delar: 

a. En person som ger återkoppling på testpersonens handlingar i prototypen samt ger 

skriftliga instruktioner. 
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b. En person som samlar material genom att observera och anteckna. 

c. Testperson som utför uppgifterna samtidigt som hen tänker högt. 

4. Diskussion kring prototypen med testperson. 

5. Gör eventuella förändringar i prototypens utformning. 

6. Analys av insamlat material. 

7. Sammanfattning av resultat. 

8. Fattning av slutsatser utifrån resultatet samt dokumentering. 

Denna process är mestadels iterativ då steg 1 till 4 sker lika många gånger som det finns testpersoner. 

Efter att samtliga testsessioner har slutförts sker resterande steg. 

4.3 Detaljeringsfasen 

Under detaljeringsfasen förfinas konceptet ytterligare (Arvola, 2014). Detta leder till att 

produktkonceptets kompletta specifikation skapas (Ulrich & Eppinger, 2008).  Detta resulterar i 

detaljhandlingar (Lundequist, 1995). Mattias Arvola (2014) skriver att det också resulterar i 

detaljerade prototyper. 

4.3.1 High fidelity prototyp 

Prototyper med hög verklighetsfaktor kallas high fidelity prototyper. Dessa prototyper framställs ofta 

på samma vis som den slutgiltiga produkten (Walker, et al., 2002). Walker et al (2002) fortsätter med 

att detta leder till att de med hög frekvens får samma utseende och interaktioner som den slutgiltiga 

produkten.  

 High fidelity prototyper används för att testa produkten i ett senare stadie av dess utvecklingsprocess 

(Schultz, 2014). Blacker (2008) skriver att dessa kan användas för att göra realistiska jämförelser 

mellan flera alternativ till en produkts design. Inom interaktionsdesign kan high fidelity prototyper 

användas för att testa en produkts flöde och navigering, och leder till att ett flertal kontextuella 

användbarhetsproblem upptäcks (Backler, 2008). Sefelin et al (2003) skriver att vid användartester 

föredrar ofta testpersoner datorbaserade high fidelity prototyper över pappersbaserade low fidelity 

prototyper. Detta beror på att testpersonerna känner sig mindre bevakade samt att de fritt kan 

utforska prototypen utan att orsaka mer arbete för den som arrangerar testet (Sefelin, et al., 2003).  

Vid framställningen av en datorbaserad high fidelity prototyp kan nedanstående protokoll följas: 

1. Analysera tidigare fattade slutsatser angående produktens utformning. 

2. Definiera önskat resultat. 

3. Bestäm ett tillvägagångssätt för önskat resultat. 

4. Införskaffa behövd mjukvara. 

5. Följ tillvägagångssätt. 

6. Reflektera över resultat. 

4.3.2 Användartestning av high fidelity prototyp 

Användarbaserade tester angående användarupplevelse fokuserar på upplevda erfarenheter som kan 

vara känslomässiga, fysiska, sinnliga, och estetiska (Sim & Horton, 2012). Sim och Horton (2012) 

fortsätter att en användares upplevda erfarenhet är subjektiv vilket påverkar utvärderingsverktygets 

utformning. Det finns flera utvärderingsverktyg som är utformade för att användas tillsammans med 

barn, ett av dessa är Fun Toolkit (Sim & Horton, 2012). Sim och Horton (2012) skriver att metoden Fun 

Toolkit har validerats för att användas vid mätningar av barns användarupplevelser. Denna metod är 

anpassad för att användas med barn som 4 år gamla eller äldre, men är även acceptabel att användas 
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när testanvändarna är tonåringar (Read, 2008). Fun Toolkit består av tre olika verktyg för att få fram 

information från testpersoner (Sim & Horton, 2012).  Read (2008) skriver att dessa verktyg är tänkta 

att vara snabba, roliga och rättvisande.  

Ett av de olika verktygen är Smileyometer, som är en visuell skala baserad på en fempoängs Likertskala 

(Sim & Horton, 2012) (Read, 2008). Sim och Horton (2012) samt Read (2008) skriver att skalan 

representeras av smileys med tillhörande ord samt att skalan går från hemskt till fantastiskt. En 

Smileyometer kan användas både innan och efter barnet har testat den tänkta tekniken för att mäta 

hens förväntningar (Read, 2008). Read (2008) skriver att verktyget Smileyometer karaktäriseras av att 

vara lätt och snabb att utföra, att inte involvera skriftliga kunskaper samt att kräva låg läsförmåga. 

Det andra verktyget heter Fun Sorter och används för att jämföra olika relaterade produkter eller 

tekniker mot varandra (Read, 2008).  Read (2008) fortsätter med att Fun Sorter är en tabell som består 

av de olika produkterna som ska jämföras samt olika kriterier. För att utföra Fun Sorter behöver 

barnen tolka kriterierna samt skriva för att fylla i de tomma rutorna (Read, 2008). Read (2008) skriver 

att bildkort kan användas när barnen har låg förmåga inom skrift eller läsning. Fun sorter är mest 

komplicerad att utföra för barnen av de tre verktygen som ingår i Fun Toolkit (Read, 2008). Då endast 

ett produktkoncept kommer att utvärderas under användartesterna kommer verktyget Fun Sorter 

inte att kunna användas. 

Det tredje verktyget är Again Again-tabellen (Sim & Horton, 2012) (Read, 2008). Read (2008) skriver 

att tabellen är ett enkelt verktyg där barnet endast behöver markera ett ”ja”, ”kanske” eller ”nej” för 

varje produkt eller aktivitet som utvärderas utifrån en fråga. Frågan barnen ska ta ställning till är 

huruvida de vill använda produkten alternativt utföra aktiviteten igen (Read, 2008). Read (2008) 

skriver att detta verktyg är mest effektivt när tre eller fler objekt utvärderas. Tabellen består av en bild 

som visar objektet samt tre kolumner för svarsalternativen (Read, 2008). Read (2008) fortsätter med 

att alla objekt bör utvärderas på samma vy. 

Vid användartester av en high fidelity prototyp kan nedanstående protokoll följas: 

1. Utföra förberedelser inför testsessionerna. 

2. Initiering av kontakt med respondenter. 

3. Utföra testssessionerna med dessa delar: 

a. Ifyllnad av medgivandeblankett 

b. Inledande lekfylld introduktion 

c. Ifyllnad av Smileyometer 

d. Test av mobilapplikationen med uppgifter 

e. Ifyllnad av Smileyometer 

f. Frågor som besvaras med Smileyometrar 

g. Again Again tabell 

4. Analys av insamlat material. 

5. Sammanfattning av resultat. 

6. Fattning av slutsatser utifrån resultatet samt dokumentering. 

4.3.3 Korrigering och förfining av koncept 

För att korrigera och förfina ett koncept bör resultat från tidigare moment i utvecklingsprocessen 

implementeras i konceptet. Detta gör så att förändringarna i konceptets utformning är relevanta. 

Förändringarna kan göras utifrån exempelvis resultatet av användartester, dessa tester bör då ha skett 

med testpersoner som är representerar den tänkta målgruppen. För att korrigera och förfina ett 

koncept kan nedanstående procedur följas: 
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1. Analysera tidigare fattade slutsatser angående produktens utformning. 

2. Definiera önskat resultat. 

3. Bestäm ett tillvägagångssätt för önskat resultat. 

4. Följ tillvägagångssätt. 

5. Reflektera över resultat. 
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5 Konceptfasen 
I detta kapitel beskrivs utförandet av examensarbetets metoder under konceptfasen. 

Under konceptfasen genomfördes ett flertal olika moment för att samla information, för att skapa ett 

flertal konceptidéer och för att välja ut hållbara koncept. I konceptfasen genomfördes momenten 

semistrukturerade barnintervjuer, marknadsanalys, kravspecifikation, skissning, brainstorming, 

konceptkombinationstabell samt koncepturval. 

5.1 Semistrukturerade barnintervjuer 

För att få en korrekt inriktning på arbetet påbörjades konceptfasen med att samla in användarbehov. 

Detta gjordes dels genom semistrukturerade barnintervjuer där respondenterna besvarade frågor 

angående lek- och mobilvanor. 

5.1.1 Procedur 

Förberedelserna inför intervjuerna bestod av framtagning av frågor, informationsblad samt 

medgivandeblankett. De valda frågorna handlade om barnens lek- och mobilvanor och kan ses i Bilaga 

A – Intervjufrågor. Informationsbladets syfte var att förmedla information kring intervjun samt för att 

nå möjliga respondenters målsmän. Detta blad, som kan ses i Bilaga B – Informationsblad, spreds 

sedan via sociala medier för att initiera kontakt med respondenter. Medgivandeblanketten skapades 

för att studien skulle hålla sig till etiska riktlinjer samt för att dokumentera målsmännens 

godkännande. Denna kan ses i Bilaga C - Medgivandeblankett. 

De semistrukturerade barnintervjusessionerna skedde i upplevelsecentret Prison Island i Linköping. 

Detta berodde på att Lifee AB tidigare hade ett event hos Prison Island där uppslutningen av 

respondenter ansågs vara god. När respondenter i lämplig ålder var klara med sina besök hänvisades 

de och deras familjer av receptionisten till ett närliggande rum där intervjuerna skedde. Sessionen 

inleddes genom att intervjuns syfte och förfarande förklarades och sedan fick målsmännen skriva 

under medgivandeblanketten. Därefter intervjuades barnen i deras målsmans närvaro samtidigt som 

material samlades in i form av ljudinspelningar. Totalt intervjuades 10 barnrespondenter med 

varierande ålder och jämn könsfördelning.  

Efter att samtliga sessioner var utförda analyserades det insamlade materialet, vilket inleddes med 

behandling av det inspelade materialet. Behandlingen bestod av att intervjuerna spelades upp medan 

respondenternas svar antecknades ned. Var barnrespondents inspelning spelades upp ett flertal 

gånger tills allt material ansågs vara nedtecknat, sedan spelades det upp ännu en gång för en kontroll. 

Efter att anteckningarna var kompletta påbörjades själva analysen genom att de lästes igenom och 

svar som bedömdes vara intressanta fetmarkerades. Därefter klassificerades alla svar in i fyra olika 

klasser med hjälp av färgmarkeringar. Dessa klasser var konkret handling med objekt, konkret 

färdighet från objekt, information från objekt samt fostran. Sedan sammanfattades insikter utifrån de 

intressanta svaren samt klasserna.  

5.1.2 Resultat 

Momentet semistrukturerade barnintervjuer resulterade i ett flertal insikter angående barns lek- och 

mobilvanor. Då intervjusessionernas frågor hade en tydlig uppdelning mellan att handla om lekar och 

om mobilapplikationer återspeglades detta i resultaten. 

Insikterna angående barns lekarvanor bestod främst av generella förbättringsmöjligheter. Den första 

insikten var att lekarna behöver ha en lagom svårighetsgrad där det inte skulle vara för enkelt eller för 
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svårt. Barnen tyckte att det var roligt med en utmaning och att leken skulle vara föränderlig, detta 

kunde göras genom exempelvis hinder eller andra redskap. Barnrespondent  𝑥1 tyckte om att klättra 

när hen lekte, och sa att det kunde göras roligare genom att: ”Göra en hinderbana som man bara 

klättrar på, och ducka lite”. Hen bekräftade även att hen tyckte om när det var ”lite action”. En annan 

insyn gavs när barnen uttryckte att det var roligt att lära sig nya saker. Ytterligare en insikt var att det 

var viktigt med tydliga regler som skulle förhöja lekupplevelsen samt vara enkla så att de efterföljs. 

Exempelvis svarade barnrespondent 𝑥2: ”Att folk inte tramsar” angående hur lekar kan förbättras. 

Hens föräldrar förtydligade då med att respondent 𝑥2 tycker att det är jobbigt när regler inte följs. En 

insikt var att det var även viktigt att förhindra personskador. Genom analysen av det insamlade 

materialet framkom det att barnen generellt barnen fysiskt aktiva lekar som exempelvis innehöll 

spring eller klättring. 

Insikterna angående respondenternas mobilvanor visade att de flesta av barnen, åtta av de tio 

barnrespondenterna, hade en egen mobiltelefon. De som inte hade egen mobiltelefon låg nära den 

nedre åldersgränsen 6år. Generellt uppgav respondenterna att de inte använder mobiltelefonen 

särskilt ofta. Barnen berättade dock också att de spelade några spel regelbundet. Exempel på dessa 

spel är Minecraft, MoviestarPlanet, Candycrush, Hay Day, Farm Heroes Saga och Subway Surfers. 

Andra spel vars namn de inte kom ihåg var basketspel, gissa färgen till olika bilder, gissa ordet till olika 

emojies, ett spel där man är en buss och ska hoppa över en hinderbana samt två varianter av Vem där, 

där den ena är med människor och den andra med djur.  

Barnen gav flera förbättringsförslag kring mobilapplikationerna genom att berätta vad som upplevdes 

som bra eller dåligt med dem vilket ledde till olika insikter. Exempelvis sa respondent  𝑥3 angående 

vad hen tyckte var tråkigt med ett spel ”Att man måste låsa upp banorna så att man har fem liv, och 

så har man bara de på sig”. En annan respondent tyckte att spelen ska ha mindre eller kortare 

bestraffningar. Detta ledde tillsammans till insikten att spel behöver ha en lagom svårighetsgrad. En 

annan insyn var att det är bra då spelen har ha samma funktioner på olika plattformar. Detta 

uppdagades genom att barnrespondent 𝑥4 sa att spel kunde göras ännu roligare genom att ”så att de 

är samma på typ dator och telefon, lika bra liksom med alla funktioner”. 

5.2 Marknadsanalys  

Momentet marknadsanalys skedde parallellt med semistrukturerade barnintervjuer för att samla in 

användarbehov. Analysen utfördes för att få en uppfattning av användarnas förväntningar angående 

mobilapplikationer som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Marknadsanalysen bestod av en genreanalys 

där ett hälso- och motionsrelaterat marknadssegment undersöktes med fokus på bredd för att få en 

generell uppfattning av marknaden. 

5.2.1 Procedur  

Momentet inleddes genom val av det studerade området, vilket var Google Play och dess 

underkategori De mest populära apparna i underkategorin Hälsa och fitness, samt träffarna som 

uppkom med sökordet Exergames. Därefter utforskades området vilket ledde till att 36 olika 

applikationer som bedömdes motivera till fysisk aktivitet lokaliserades och analyserades. Under 

analysen av applikationerna fokuserades det först på identifikation av mobilapplikationernas 

beståndsdelar och därefter dokumentering av dessa. Beståndsdelarna utgjordes av applikationernas 

funktioner och målgrupp. De beståndsdelar som främst dokumenterades var: målgrupp, 

träningspoäng, träningspoäng som valuta samt statistik över utförda prestationer. Valet av vilka 

beståndsdelar som skulle dokumenteras baserades på positiva förstärkningar som skulle göra 

applikationerna attraktiva enligt ett exergame-perspektiv.  
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Beståndsdelen målgrupp bestod av applikationens tänkta målgrupp och var till för att se hur väl barn 

täcktes som marknadssegment av de nuvarande applikationerna. Beståndsdelen träningspoäng 

handlade om användaren kunde ackumulera poäng genom aktiviteter och var till för att se om 

applikationerna hade något slags belöningssystem. Träningspoäng som valuta hade meningen att se 

om dessa poäng kunde användas till någonting i applikationen vilket kunde uppmuntra till fortsatt 

användning. Den sista beståndsdelen, statistik över prestationer, var till för att se om applikationen 

sparade på tidigare bedrifter vilket kunde ge användaren en överblick över hens prestationer. 

De olika utvalda beståndsdelarna dokumenterades kvantitativt i tabellform. Andra upptäckter som 

bedömdes vara intressanta dokumenterades med hjälp av kommentarer. Därefter sammanställdes 

den kvantitativa dokumentationen i cirkeldiagram. Slutligen analyserades den skapade 

dokumentationen och slutsatser fattades. 

5.2.2 Resultat 

Den kvantitativa sammanställningen av dokumentationen kan ses nedan i cirkeldiagram. Figur 2: 

Målgrupp illustrerar fördelningen av målgrupper där det tydligt framgår att applikationer som främjar 

fysisk aktivitet främst riktar sig mot vuxna. I nästa cirkeldiagram, Figur 3: Träningspoäng, syns det att 

en majoritet av applikationerna inte har ett belöningssystem för sina användare. Delvis till följd av 

detta är det en liten andel av applikationerna där ackumulerade poäng kan spenderas, detta kan ses i 

Figur 4: Träningspoäng som valuta. I Figur 5: Statistik över prestationer syns det att majoriteten av 

applikationer kan visa upp en historik över användarens tidigare prestationer. 

 

Figur 2: Målgrupp 

 

Figur 3: Träningspoäng 

 

Figur 4: Träningspoäng som valuta 

 

Figur 5: Statistik över prestationer 

Andra förekommande beståndsdelar som noterades var exempelvis registrering av olika värden vid 

löpning så som användarens tid, sträcka, hastighet och puls. Om sträckan registrerades via GPS visades 

den ibland i en karta där sträckan hade ritats ut. Andra applikationer hade istället målet att instruera 

användaren vid övningar och kunde göra detta med hjälp av bilder eller videos. Dessa kombinerades 

ibland med ljud där instruktionerna lästes upp. En del av applikationerna lät användaren skapa egna 

mål att uppnå medan vissa andra hade förutbestämda sådana i form av milstolpar. Vissa applikationer 

lät användaren visa sina prestationer på sociala medier och andra lät användare tävla genom att 

jämföra prestationer. En andel av mobilapplikationerna innehöll en dietfunktion eller kaloriräknare. 

Slutsatsen utifrån detta blir att marknaden med mobilapplikationer som rör hälsa och träning har en 

bred variation samt att de främst är inriktade på ett vuxet kundsegment. De kan generellt delas in i 

tre kategorier: hjälpmedel för att höja sin prestation, hjälpmedel vid övningar och hjälpmedel vid 

viktminskning. De flesta applikationer bedöms vara hjälpmedel och endast en liten mängd av 

applikationerna tog fokus från den fysiska aktiviteten genom en god spelupplevelse.  Detta återspeglas 
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i de dokumenterade beståndsdelarna där endast statistik över presentationer var vanligt. Utifrån 

genreanalysen bedöms det finnas en marknadsmöjlighet för mobilapplikationer som främjar fysisk 

aktivitet för barn på ett positivt och roligt vis. För att ge användarna en igenkännandefaktor kan 

hjälpmedelsfunktioner integreras i en mobilapplikations utformning. 

5.3 Kravspecifikation 

Produktutvecklingsmomentet kravspecifikation utfördes för att säkerställa att relevanta produktkrav 

togs i beaktning under konceptets utformning. 

5.3.1 Procedur 

För att en produkt ska vara attraktiv inom ett marknadssegment behöver den uppfylla relevanta 

behov. Inom HCD ska behoven och önskemålen från de mest berörda människorna prioriteras. I detta 

fall är det slutanvändaren, det vill säga barn som är mellan 6 och 10 år gamla. Produkten behöver 

också uppfylla andra intressenters önskemål, dessa intressenter kan vara exempelvis återförsäljare 

eller föräldrar som köper produkten till sina barn. Produkten behöver också uppfylla behov baserade 

på tekniska begräsningar samt företagets önskemål. 

Momentet kravspecifikation inleddes genom att olika behov samlades in. Detta skedde främst genom 

analysen av uppkomna insikter från momenten semistrukturerade barnintervjuer och 

marknadsanalys. Andra behov samlades in genom att tillfråga företaget Lifee ABs personal kring dess 

uttalade önskemål. Behov identifierades också genom läst teori, de tekniska restriktioner en 

smartphone har samt egna insikter. De identifierade behoven kan ses i Bilaga D – Identifierade behov 

och önskemål.  

Därefter fortsatte momentet genom formuleringen av en kravspecifikation. Kravspecifikationen 

skapades genom att de identifierade behoven och önskemålen översattes till krav och därefter togs 

överlappande krav bort. Sedan prioriterades de framtagna kraven utifrån metoden MoSCoW. Detta 

innebar att kraven rangordnades i could, should och must där must-kraven hade högst prioritering och 

could-kraven lägst. Slutligen organiserades kravspecifikationen genom att kraven sorterades efter 

deras prioriteringskategori.  

5.3.2 Resultat 

Momentet resulterade i en kravspecifikation som kan ses i Tabell 4: Kravspecifikation.  
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Tabell 4: Kravspecifikation 

# Krav Prioritering 

1 Konceptet ska ha en passande svårighetsgrad för barn mellan 6 och 10 år Must 

16 Konceptet ska främja fysisk aktivitet Must 

22 Konceptet ska vara anpassat för en mobilskärms dimensioner Must 

24 Konceptet ska främja en lämplig procedur vid fysisk ansträngning Must 

27 Konceptet ska främja långsiktig användning Must 

4 Konceptet ska innehålla tydliga instruktioner Should 

5 Konceptet ska ge användaren en adekvat mängd bestraffning Should 

6 Konceptet ska ge användaren en adekvat mängd belöning Should 

7 Konceptet ska kunna återge statistik över tidigare prestationer Should 

8 Konceptet ska registrera relevanta värden för dess funktioner Should 

9 Konceptet ska återge data på ett tydligt visuellt vis Should 

10 Konceptet ska ge återkoppling via ljud och bild Should 

17 Konceptet ska främja socialt samspel Should 

18 Konceptet ska ha användningssynergier med aktivitetsarmbandet Lifee Should 

19 Konceptet ska följa Lifee ABs grafiska profil Should 

20 
Konceptet ska utformas på ett sätt som möjliggör kommunikation med 

aktivitetsarmbandet Lifee via Bluetooth 
Should 

21 
Konceptet ska utformas på ett sätt som möjliggör kommunikation med en 

extern server för lagring av data 
Should 

23 Konceptet ska endast behöva Lifee och en smartphone för dess funktioner Should 

25 Konceptet ska beakta begränsningar från ett barns livsstil Should 

26 Konceptet ska göra användaren medveten om sin aktivitetsnivå Should 

28 Konceptet ska ha ett intuitivt gränssnitt Should 

2 Konceptet ska innehålla dynamiska komponenter Could 

3 Konceptet ska förmedla kunskap till dess användare Could 

11 Konceptet ska möjliggöra skapandet av egna mål Could 

12 Konceptet ska tillåta måluppfyllnad av egna och förutbestämda mål Could 

13 Konceptet ska tillåta delning av mål till användarens omvärld Could 

14 Konceptet ska tillåta användaren att tävla med hens omvärld Could 

15 Konceptet ska främja viktminskning Could 

5.4 Skissning 

Skissningsmomentet har pågått löpande under arbetets gång och har använts för att utforska, 

vidareutveckla, dokumentera och kommunicera olika idéer 
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5.4.1 Procedur 

Skissningsmomentet påbörjades genom att ett skissblock samt ett anteckningsblock dedikerades till 

dokumentation. Dokumentationen skedde främst i skissblocket, men allmänna tankar brukade 

placeras i anteckningsblocket. Skisserna var indelade i olika sektioner utifrån de datum de skapades, 

vilket innebar att när ny dokumentation skulle skapas så skapades även en ny sektion. 

Vid skissningen låg fokus på kvantitet och inte kvalitet för att snabbt framställda stor mängd 

lösningsförslag. Detta ledde till att flera av skisserna skapades med låg detaljeringsgrad. Skisserna 

framställdes då utifrån insamlade insikter, vid behov att utforska idéer eller för att förmedla idéer till 

en intressent. Vid olika insikter annoterades skisserna med olika symboler och tillhörande 

kommentarer. Sedan vidareutvecklades utvalda idéer, detta ledde till att skisser med en högre 

detaljeringsgrad skapades.  

5.4.2 Resultat 

Denna metod resulterade främst i en mängd skisser med varierande detaljeringsgrad. Skisserna 

innebar en utökning av den täckta lösningsrymden. Skissningsmomentet resulterade även i en 

strukturering av designarbetet vilket gav en god spårbarhet av olika koncepts utveckling. 

5.5 Brainstorming 

Brainstorming användes för att skapa lösningsförslagskomponenter utifrån kravspecifikationens 

Must-krav. 

5.5.1 Procedur 

Momentet inleddes med att en tabell skapades i ett separat dokument.  I tabellen placerades alla 

Must-krav från kravspecifikationen i egen kolumn. Därefter ändrades krav nummer 22 ” Konceptet ska 

vara anpassad för en mobilskärms dimensioner” till ”Konceptet ska vara anpassad för en mobil”. Sedan 

genererades lösningskomponenter som skulle hjälpa till att uppfylla Must-kraven, dessa placerades 

därefter i de olika cellerna. Totalt genererades 45 olika komponenter.   

5.5.2 Resultat 

Brainstorming resulterade i en tabell som innehöll 45 olika komponenter till lösningsförslag. Den 

resulterande tabellen kan ses i Bilaga E – Konceptkombinationstabell. 

5.6 Konceptkombinationstabell 

Momentet konceptkombinationstabell innebar att koncept skapades utifrån olika kombinationer som 

skapats med hjälp av en konceptkombinationstabell.  

5.6.1 Procedur 

Momentet inleddes genom att den skapade konceptkombinationstabellen analyserades. Därefter 

användes tabellen för att skapa kombinationer av dess olika lösningsbeståndsdelar. Kombinationerna 

bestod av en lösningskomponent från varje kolumn.  

Först skapades 20 stokastiska kombinationer med hjälp av en slumpmässig nummergenerator, dessa 

kan ses i Tabell 5: Stokastiska kombinationer. Valet att ha stokastiska kombinationer beror på att detta 

bedömdes främja kreativt tänkande samt att det förhindrar att endast närliggande idéer väljs ut. Efter 

att de 20 kombinationerna hade valts ut skapades ett koncept utifrån varje kombination. Dessa 
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koncept bestod av en beskrivning av mobilapplikationen i text, en tillhörande illustration samt 

eventuella annoteringar.  

Tabell 5: Stokastiska kombinationer 

# A B C D E 

1 7 5 4 6 3 

2 4 1 2 6 7 

3 9 4 5 1 2 

4 8 3 2 5 1 

5 9 2 7 8 4 

6 5 3 6 7 8 

7 8 6 1 2 9 

8 7 5 2 8 3 

9 4 5 9 2 3 

10 8 1 6 5 2 

11 2 4 1 7 3 

12 9 1 8 3 6 

13 4 2 1 6 3 

14 5 9 1 3 6 

15 9 6 4 5 8 

16 9 1 3 7 6 

17 5 8 3 7 6 

18 9 2 5 8 7 

19 8 1 7 6 5 

20 7 4 6 3 1 

 

Därefter valdes 10 olika kombinationer ut manuellt från konceptkombinationstabellen, dessa kan ses 

nedan i Tabell 6: Valda kombinationer. Att de valdes ut manuellt beror på att identifierade synergier 

inte skulle gås om miste. Dessa valda kombinationer bearbetades sedan på samma sätt som de 

stokastiska, vilket ledde till att 10 olika koncept formulerades. 

Tabell 6: Valda kombinationer 

# A B C D E 

21 3 3 5 9 9 

22 8 2 4 9 6 

23 6 7 9 7 4 

24 9 9 5 4 5 

25 3 7 3 7 2 

26 5 5 9 7 6 

27 7 8 4 1 8 

28 6 9 2 4 7 

29 1 2 4 1 9 

30 9 2 3 9 2 
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5.6.2 Resultat 

Momentet konceptkombinationstabell resulterade i att 30 stycken koncept formulerades utifrån olika 

kombinationer av lösningskomponenterna. Utav dessa kombinationer skapades 20 stycken på ett 

stokastiskt vis och de resterande valdes ut manuellt. Det stokastiska urvalet ledde till en bred 

lösningsrymd, och det manuella till att identifierade synergier togs tillvara på.  

5.7 Koncepturval 

Koncepturvalsmomentet innebar att koncept valdes ut genom flera steg inför vidareutveckling i 

bearbetningsfasen.  

5.7.1 Procedur 

Koncepturvalsproceduren inleddes genom att urvalskriterier skapades utifrån begreppen feasibility, 

desirability och viability. I detta fall handlar feasibility om det är tekniskt utförbart, desirability om det 

är önskvärt och viability om det är ekonomiskt gångbart. Dessa begrepp användes som kategorier och 

fick tre tillhörande kriterier vardera. Dessa kan ses nedan i Tabell 7: Urvalskriterier. 

Tabell 7: Urvalskriterier 

Feasibility 

Involverad teknik är tekniskt mogen 

Lifee AB kan tillverka konceptet 

Konceptet kan skapas inom en lämplig tidsram 

Desirability 

Uppfyller behov hos målgruppen 

Passar in i målgruppens liv 

Bör attrahera målgruppen 

Viability 

Konceptet passar Lifee AB 

Föräldrar bör kunna tänkas köpa konceptet till sina barn 

Konceptet bör ha en chans i rådande marknad 

 

Därefter förbereddes urvalsmatrisen för concept screening så som den beskrivs av Ulrich & Eppinger 

(2008). Sedan betygsattes koncepten utifrån det valda referenskonceptet #1. Betygsättningen innebar 

att koncepten bedömdes om de uppfyllde ett kriterium mer, lika mycket eller mindre än 

referenskonceptet. Den ifyllda matrisen kan ses i Bilaga F – Concept screening. Koncepten 

rangordnades automatiskt med hjälp av en av programmet Excels funktioner. Inga koncept 

kombinerades då de ansågs vara tillräckligt självständiga. Koncepten som fick de 4 högsta 

placeringarna kan ses nedan i Tabell 8: Resultat av concept screening. Koncepten från de tre högsta 

placeringarna samt utvalda koncept från den fjärde placeringen gick vidare till concept scoring. De 

koncept som valdes ut från den fjärde placeringen valdes för att de ansågs komplettera övriga koncept 

samt för att de bedömdes vara tillräckligt olika de redan utvalda koncepten. 
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Tabell 8: Resultat av concept screening 

Rank # 

1 3, 14, 17, 25 

5 4, 11, 23 

8 9, 12, 24 

11 5, 7, 15, 20, 21, 26 

 

Concept scoring inleddes genom att tre av Lifee ABs anställda med olika expertisområden fick vikta 

urvalskriterierna. Detta val grundas i att kriterierna ska reflektera olika områden samt återspegla 

företagets önskemål.  Därefter värderades koncepten utifrån hur väl de uppfyllde kriterierna med 

siffror från 1 till 5, där 1 motsvarar att de inte alls uppfyller kriteriet och 5 att de uppfyller kriterier 

mycket väl. Koncepten rangordnades återigen av den automatiska funktionen. Den ifyllda 

urvalsmatrisen för concept scoring kan ses i Bilaga G – Concept scoring. De rangordnade koncepten 

synades sedan vilket ledde till att vissa kombinerades. Därefter valdes tre olika koncept ut för 

vidareutveckling, dessa kan ses nedan i Tabell 9: Resultat av concept scoring. Slutligen detaljerades de 

tre vidareutvecklingskoncepten som skulle gå vidare i designprocessen. 

Tabell 9: Resultat av concept scoring 

Koncept Rangordning Beslut Vidareutvecklingskoncept 

#3 2 Vidareutveckla, kombinera med #17 
1 

#17 3 Vidareutveckla, kombinera med #3 

#11 4 Vidareutveckla, kombinera med #25 
2 

#25 1 Vidareutveckla, kombinera med #11 

#4 5 Vidareutveckla 3 

 

5.7.2 Resultat 

Koncepturvalet ledde till att tre olika koncept valdes ut för vidareutveckling. Dessa olika 

vidareutvecklingskoncept kallades koncept 1, koncept 2 och koncept 3.  

Koncept 1 bestod av en avatar som kunde skötas om och göras glad med uppdrag och genom att följa 

ett träningsschema. Detta skulle ske genom att fysisk aktivitet registrerades med aktivitetsarmbandet 

Lifee. Avataren skulle även kunna göras personlig med hjälp av accessoarer.  Mobilapplikationen skulle 

även ha ett aktivt och ett passivt läge. Applikationen kunde även innehålla ett sov- och matschema. 

Koncept 2 var ett exergame där en figur styrdes med fysisk ansträngning. Figuren skulle undvika olika 

hinder på skärmen genom att hoppa till olika positioner. Dessa förflyttningar styrdes dels med hjälp 

av ett finger på skärmen för riktning och dels med att användaren hoppade i verkligheten för att 

figuren skulle utföra rörelsen. Användarens hopprörelse registrerades med aktivitetsarmbandet. 

Spelets intensitet skulle öka med passerad tid. 

Koncept 3 utgjordes av olika händelser skedde efter att en viss mängd rörelse registrerats med 

aktivitetsarmbandet. Händelserna var slumpmässiga och kunde bestå av att exempelvis en figur eller 
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en sevärdhet kom upp på skärmen. Dessa händelser kunde sparas i ett album genom att användaren 

tog kort på alternativt fångade dem. 
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6 Bearbetningsfasen 
I detta kapitel beskrivs utförandet av examensarbetets metoder under bearbetningsfasen. 

Bearbetningsfasen innebar att tidigare utvalda koncept vidareutvecklades, ett koncept valdes ut och 

att detta testades med användartester. Bearbetningsfasen utgjordes av momenten vidareutveckling, 

visualisering, koncepturval med Lifee AB, low fidelity prototyp och användartestning av low fidelity 

prototyp. 

6.1 Vidareutveckling 

Momentet vidareutveckling bestod av att strukturera, sammanställa och definiera de utvalda 

vidareutvecklingskoncepten. 

6.1.1 Procedur 

De tre koncepten som gick vidare i koncepturvalet var ursprungligen fem olika koncept. För att 

säkerställa att alla delar hade tagits hänsyn till så strukturerades de i först separata mind maps. 

Därefter skapades en mind map vardera av de tre koncepten som gick vidare för att sammanställa 

dem. Dessa mind maps hade syftet att ge en klar överblick inför utvecklingen av koncepten. Utifrån 

denna överblick utforskades sedan olika alternativ med hjälp av skissning. Designbeslut fattades och 

slutligen definierades de nya koncepten samt dess olika delar.  

6.1.2 Resultat 

Vidareutvecklingsmomentet resulterade i att de tre utvalda vidareutvecklingskoncepten och deras 

beståndsdelar definierades. 

6.2  Visualisering 

Momentet visualisering bestod av att vidareutvecklingskoncepten visualiserades genom framställning 

av digitalt presentationsmaterial. 

6.2.1 Procedur 

Baserat på de vidareutvecklade koncepten skulle presentationsmaterial skapas för att bland annat 

användas vid kommunikation med olika intressenter. Visualiseringsarbetet inleddes genom att allt 

identifierat material till de tre koncepten observerades och analyserades. Därefter bilades en bild utav 

önskat resultat, vilket i sin tur bestämde vilket medium som illustrationerna skulle skapas i. Detta 

medium var digital vektorgrafik. Sedan bestämdes ett tillvägagångssätt i form av att programmet 

Inkscape skulle användas, att alla bildelement skulle skapas från grunden och att var koncept skulle 

ha en egen vy med liknande upplägg. Var koncepts bild skapades därefter i en sekventiell ordning.   

6.2.2 Resultat 

Visualiseringen resulterade i att presentationsmaterial framställdes, detta material kan ses i Bilaga H 

– Visualiserade koncept. Presentationsmaterialet bestod av tre vektorgrafiska bilder som visade den 

främsta vyn av var koncept. 
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6.3 Koncepturval med Lifee AB 

Momentet koncepturval med Lifee AB utfördes för att systematiskt välja ut ett koncept inför vidare 

bearbetning. 

6.3.1 Procedur 

För att smalna av arbetet valdes ett utav de tre koncepten ut för vidare bearbetning och testning. 

Detta urval skedde genom ett koncepturval tillsammans med Lifee AB. Att företaget gavs en 

avgörande roll berodde på att flera expertiskunskaper skulle vara med vid urvalet samt att det valda 

konceptet skulle uppfylla företagets önskemål.  

Urvalstillfället förbereddes först genom att en presentation skapades. Denna presentation innehöll en 

beskrivning av tillfällets procedur, koncepten samt en genomgång av hur en concept scoring 

genomförs. Denna presentation hölls sedan inför fyra av Lifee ABs verksamma medlemmar i början av 

urvalstillfället. Därefter fick dessa medlemmar individuellt vikta de 9 olika kriterierna som sedan 

sammanställdes till en gemensam viktning. Efter viktningen betygsatte de koncepten inom varje 

kriterium gemensamt med hjälp av diskussioner. När betygsättningen var över påbörjades en 

diskussion kring urvalets utfall.  Slutligen valdes ett koncept ut för att bearbetas ytterligare i 

designprocessen. Viktningen, vägningen och resultatet kan ses i Bilaga I – Urval med Lifee. 

6.3.2 Resultat 

Koncepturval med Lifee AB resulterade i att koncept 1 valdes ut för att tas vidare i designprocessen.  

6.4 Low fidelity prototyp 

Low fidelity prototyp innebar att en pappersprototyp av koncept 1 skapades. 

6.4.1 Procedur 

För att utvärdera användargränssnittet i ett tidigt skede skapades en low fidelity pappersbaserad 

prototyp. Denna prototyp hade syftet att användas vid användartester för att hitta fel i 

användargränssnittet. Framtagningen av prototypen inleddes genom att de skapade skisserna samt 

visualiserade materialet observerades. Därefter analyserades detta material med utformningen av 

olika underfunktioner i åtanke. Utifrån detta bildades det en bild av hur den färdiga prototypen skulle 

se ut, samt vilka funktioner som senare skulle testas under användartesterna. En plan över hur 

prototypen skulle framställas skapades och behövda material för att uppnå detta listades. De material 

som saknades införskaffades och därefter påbörjades den faktiska framställningen.  

Framställningen inleddes genom att en mobiltelefon av färgad kartong skapades för att ge 

applikationen ett sammanhang samt för att ge prototypen stadga. Därefter skapades 

mobilapplikationens olika komponenter i papper. Först skissades komponenterna, därefter färglades 

dem, klipptes ut och slutligen fastlimmades en post-its klisterremsa på dem. Post-it delen var för att 

komponenterna skulle kunna fästas på men ändå flyttas runt på prototypen under användartesterna. 

När en komponent till prototypen var färdig itererades momentets process tills prototypen bedömdes 

vara tillräckligt komplett.  

6.4.2 Resultat 

Delmomentet low fidelity prototyp resulterade i att en pappersprototyp av koncept 1 framställdes. 

Pappersprototypen utformades med användargränssnittet i fokus och hade komponenter för att 
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representera konceptets samtliga funktioner. Den framtagna prototypen kan ses i Bilaga J – Low 

fidelity prototyp. 

6.5 Användartestning av low fidelity prototyp 

Användartestning av low fidelity prototyp innebar att konceptets användargränssnitt testades. 

6.5.1 Procedur 

Användartesterna inleddes med förberedelser inför testsessionerna. Dessa förberedelser bestod av 

att definiera ett tillvägagångssätt, rekrytera en av Lifee ABs personal för att assistera under 

sessionerna samt skapa 5 lämpliga uppgifter. Förberedelserna resulterade i en introduktion till 

sessionen, att mjukvaruansvarig skulle assistera under testerna samt 5 olika testuppgifter. 

Introduktionen samt uppgifterna kan ses i Bilaga K – Användartester av low fidelity prototyp.  

Då 6 stycken testpersoner anses vara en optimal mängd enligt studerad teori så användes detta antal. 

Testpersonerna rekryterades på plats inför var session. Samtliga testpersoner tillhörde en äldre grupp 

än de tänkta slutanvändarna. Vid sessionen introducerades examensarbetet, aktivitetsarmbandet 

Lifee samt mobilapplikationens syfte. Även hur sessionen var tänkt att gå till förklarades. Sedan fick 

testpersonen läsa igenom och skriva på en medgivandeblankett. Därefter utfördes testet där 

testpersonen tänkte högt medan hen utförde de olika uppgifterna. Vid testet gavs testpersonens 

handlingar återkoppling genom att motsvarande komponenter tillhörande low fidelity-prototypen 

byttes ut. Under sessionen samlade Lifee ABs mjukvaruansvarig in material genom att observera och 

anteckna. Efter var session diskuterades det allmänt kring testpersonens uppfattning av prototypen 

och sessionen. Vid behov skedde ändringar mellan testsessionerna i form av att nya komponenter 

skapades eller att deras beteende justerades. 

Efter samtliga testsessioner var genomförda analyserades det insamlade materialet. Det insamlade 

materialet visade exempelvis att ett vanligt fel var att användaren tryckte på fel komponent för att 

komma till funktionen minispel. Ett annat återkommande fel var att användaren först öppnade affären 

istället för menyn som rör hälsa när de skulle mata figuren. Utifrån analysen av det insamlade 

materialet drogs slutligen slutsatser kring hur konceptet kunde förbättras. 

6.5.2 Resultat 

Användartester av low fidelity prototyp resulterade i att ett flertal slutsatser fattades kring prototypen 

och eventuella problem i gränssnittets utformning. Dessa slutsatser kan ses nedan. 

1. Vid köp bör varan visas i bekräftelsevyn. 

2. Vid köp då användaren inte har råd bör ett felmeddelande visas. 

3. Att klicka på redan köpta varor bör transportera användaren till garderobsvyn. 

4. Motionsmenyn samt mätaren behöver starkare koppling till figuren. 

5. Mat bör kunna köpas i affären. 

6. Svårt att hitta mat via menyerna. Detta bör förtydligas. 

7. Ikonen för minispel bör göras om. 

8. Om inte fler vyer finns bör det vara synligt via sidopilarnas utformning. 

9.  Det bör finnas en returknapp som alternativ till kryssknappen. Returknappen bör ta fram 

föregående vy och kryssknappen bör ta fram standardvyn. 

10. Vyn som visar motionsstatistik bör förtydligas. 

11. Bekräftelsevyn bör eventuellt färgkodas då bock och kryss har olika innebörd i olika kulturer. 
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7 Detaljeringsfasen 
I detta kapitel beskrivs utförandet av examensarbetets metoder under detaljeringsfasen. 

Detaljeringsfasen innebar att resultatet från bearbetningsfasen förfinades ytterligare från ett relativt 

odefinierat koncept till ett väl definierat sådant. Förfiningen av mobilapplikationskonceptet skedde 

genom att en detaljerad prototyp skapades, testades samt användes för att förbättra konceptet. Fasen 

bestod av de olika momenten high fidelity prototyp, användartestning av high fidelity prototyp samt 

korrigering och förfining av koncept. 

7.1 High fidelity prototyp 

För att förfina konceptet ytterligare framställdes en datorbaserad high fidelity prototyp med syftet att 

möjliggöra utvärdering av konceptet med användartester.  

7.1.1 Procedur 

Framställningen av prototypen inleddes med att resultatet från användartesterna av low fidelity 

pappersprototypen analyserades. Utifrån denna analys fattades beslut angående vad som skulle 

förändras i konceptets utformning. Baserat på det uppdaterade konceptet definierades sedan ett mål 

för high fidelity-prototypen bestående av estetik, funktioner och flöde. Detta ledde till att ett 

tillvägagångsätt bestämdes med hänsyn till målet samt prototypens tänkta användningsområde. Efter 

detta valdes ett program att skapa prototypen i utifrån att den datorbaserade prototypen skulle ha 

dessa delar:  

 Att den skulle ha hög verklighetsfaktor. 

 Att den skulle kunna innehålla animationer. 

 Att den skulle kunna delas via internet. 

 Att den skulle kunna användas och testas i en mobiltelefon. 

 Att den skulle vara lämplig att använda vid användartester. 

Dessa önskade delar i kombination med ekonomiska förutsättningar resulterade i att programmet 

JustInMind valdes för framställning av den datorbaserade prototypen. Programmet införskaffades och 

prototypen påbörjades. Den datorbaserade high fidelity-prototypen framställdes sedan med 

programmen JustInMind och Inkscape. I Inskcape skapades prototypens tillhörande grafiska element. 

Framställningen var en iterativ process där det först analyserades vilka komponenter som saknades, 

därefter skapades, infogades och sedan testades dem. Detta upprepades tills den datorbaserade high 

fidelity-prototypen ansågs vara färdig. 

7.1.2 Resultat 

Momentet high fidelity prototyp resulterade i att en detaljerad digital prototyp skapades. Den digitala 

prototypen framställdes på ett vis som möjliggjorde att den och dess funktioner kunde testas i en 

mobiltelefon. Den datorbaserade prototypen hade ett flöde som starkt liknade den tänkta 

mobilapplikationen. En vy av den färdiga prototypen inuti programmet JustinMind kan ses i Bilaga L – 

High fidelity prototyp. 

7.2 Användartestning av high fidelity prototyp 

För att utvärdera konceptet användes användartester för att utröna användarnas upplevelse av high 

fidelity-prototypen. Det personer upplever är subjektivt vilket påverkade valet av utvärderingsverktyg. 
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Testpersonerna som medverkade var representativa för slutanvändarna, det vill säga var barn mellan 

6 och 10 år gamla. Användartesterna utformades med hänsyn till detta.  

7.2.1 Procedur 

Användartesterna av high fidelity-prototypen inleddes genom olika förberedelser. Dessa bestod av att 

olika verktyg studerades, Fun Toolkit valdes ut och tillhörande dokument skapades. Dokumenten kan 

ses i Bilaga M – Användartestning av high fidelity prototyp. Lämpliga respondenters målsmän 

kontaktades och tider för fem separata sessioner bestämdes. Därefter fortsatte förberedelserna i form 

av att boka lokal samt detaljera sessionens utförande. 

Själva sessionerna startades med att en medgivandeblankett fylldes i av målsman, sedan informerades 

barnet om att hen hade rätt att avsluta sessionen om det kändes jobbigt. Konceptet samt det 

tillhörande aktivitetsarmbandet introducerades därefter till barnet på ett lekfullt vis. Efter 

introduktionen förklarades sessionens tillhörande dokument med dess Smileyometrar för barnet. Det 

förklarades att smileyometrarna besvarandes genom att barnet färglade den gubben som motsvarade 

hens åsikt. Barnet bads sedan besvara i den första Smileyometern och därefter att testa prototypen 

genom att utföra fem uppgifter. Prototypen testades med en mobiltelefon för att ge användaren ett 

korrekt kontext till applikationen. Till följd av att uppgifterna var utförda bads testpersonen att fylla i 

ännu en Smileyometer angående vad hen tyckte om den datorbaserade prototypen. Efter detta 

moment av sessionen bads barnet besvara fem frågor med hälp av Smileyometrar. Sedan fick barnet 

fylla i Again Again-tabellen för att slutligen tackas för att hen medverkade i sessionen och hjälpte till 

att testa prototypen. 

Efter att de fem sessionerna var över analyserades det insamlade materialet.  Materialet bestod delvis 

av anteckningar från sessionerna men även av de blanketter som barnen fyllde i. Analysen inleddes 

med att materialet kategoriserades och därefter annoterades återkommande faktorer. Den 

kvantitativa datan sammanställdes i diagram och slutligen drogs slutsatser utifrån det insamlade 

materialet. 

7.2.2 Resultat 

Momentet användartestning av high fidelity prototyp resulterade i ett resultat bestående av flera olika 

delar. En av dessa var ett antal slutsatser som fattades utifrån analysen av det insamlade materialet. 

Slutsatserna utgörs främst av insikter angående hur testpersonerna interagerade med prototypen. 

Dessa slutsatser kan ses nedan: 

1. De grå knapparna får fokus först. 

2. Ibland är det svårt att trycka på knappar på grund av små tryckytor. 

3. Det är svårt att tolka affärsvyn, speciellt med hänsyn till antal matartiklar. 

4. De såg inte att mätare förändrades vid aktiviteter så som matning och borstning.  

5. Det är svårt att förstå hur man fyller på mat. 

6. Det är svårt att förstå hur man för över poäng från armbandet till mobilapplikationen.  

En annan del av resultatet var testpersonernas svar som de fyllde i på ett tillhörande dokument. Dessa 

svar tolkades i två versioner, en endast utifrån vad de fyllde i och en som även räknade in vad de sa 

muntligt medan de fyllde i dokumentet. Analysen av Smileyometrarna resulterade i två olika 

sammanställningar av datan. Den första består av det som barnen fyllde i. Den andra består dels av 

detta men har även korrigerats enligt vad testpersonerna uttryckte muntligt samtidigt som de fyllde i 

Smileyometrarna. Detta beror på att svaren skulle visas så rättvisande som möjligt. Exempelvis 
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uttryckte testperson  𝑥5 muntligt att tre olika saker var ”ganska bra” samtidigt som hen fyllde i 

svarsalternativet fantastiskt i smileyometrarna. 

De olika frågorna som tillhörde smileyometrarna var: 

Innan: Hur känner du inför att testa mobilspelet? 

Efter: Hur känner du nu efter att du har testat mobilspelet? 

Fråga 1: Vad tyckte du om färgerna i mobilspelet? 

Fråga 2: Vad tyckte du om din figur? 

Fråga 3: Vad tyckte du om att samla motionspoäng med armbandet? 

Fråga 4: Vad tyckte du om att överföra poäng från armbandet till mobilen? 

Fråga 5: Vad tyckte du om mobilspelet? 

Sammanställningarna kan ses nedan i Figur 6: Smileyometer - ifyllda svar, samt i Figur 7: Smileymeter 

- tolkade svar. Dessa diagram visar att testpersonerna generellt kände sig positiva gentemot 

applikationskonceptet. Skillnaden mellan de ifyllda svaren och de tolkade svaren består av att barnen 

ifyllde mer positiva svar än vad de uttryckte muntligt.  

Frågan innan besvarades generellt positivt då barnen tyckte att det var en spännande situation och 

var förväntansfulla inför att testa prototypen. Både de ifyllda svaren och de tolkade visar att barnen 

kände sig mindre positivt inställda efter att ha testat den digitala prototypen. 

Fråga 1 visar att barnen tyckte om prototypens färgsättning, dock så fanns det varierande åsikter. 

Exempelvis sa testperson 𝑥6 att ”att de är färgglada” medans testperson  𝑥7 sa att ”det hade kunnat 

vara färggladare och det är för blått”. Svaren på fråga 2 visar att barnen tyckte om figuren, och flera 

av testpersonerna sa att de ansåg att den var söt. Fråga 3 visar att flera av barnen var neutralt inställda 

att samla poäng med hjälp av ett aktivitetsarmband, detta tyder på att det behövs något mer än ett 

armband för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Barnen var mer positivt inställda till fråga 4, vilket 

tyder på att en lekfull mobilapplikation kan uppmuntra barn till fysisk aktivitet genom att ge 

aktivitetspoängen en funktion. Slutligen visade fråga 5 att det rådde en delad uppfattning om vad 

barnen tyckte om mobilapplikationen.. 

 
Figur 6: Smileyometer - ifyllda svar 
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Figur 7: Smileymeter - tolkade svar 

Sammanställningen av materialet utifrån hur barnen fyllde i Again again-tabellen kan ses i Figur 8: 

Again again tabell. Detta visar att de flesta barnen gillade den digitala prototypen. Flera av 

testpersonerna frågade om spelet fanns tillgängligt så att de kunde spela det igen. En testperson var 

dock mer tveksam. 

 

Figur 8: Again again tabell 

 

7.3 Korrigering och förfining av koncept 

Momentet korrigering och förfining av koncept bestod av att implementera användartesternas 

resultat. Implementationen av resultatet in i konceptet innebar förändringar av varierande grad i den 

digitala prototypen. Dessa förändringar gjordes för att säkerställa att konceptet överensstämde med 

målgruppens förväntningar, önskningar och behov. 

7.3.1 Procedur 

Korrigerings- och förfiningsarbetet inleddes med att resultatet från användartesterna av high fidelity-

prototypen analyserades. Därefter skapades en prioriteringslista över vilka förändringar som skulle 

implementeras i prototypen. Efter att förändringarna prioriterats definierades det hur dessa skulle 

utföras för att ge ett önskat utfall. Sedan utfördes de olika korrigeringarna och förfiningarna enligt det 

definierade tillvägagångsättet tills alla önskade förändringar var implementerade.  
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7.3.2 Resultat 

Momentet korrigering och förfining av koncept resulterade i att konceptet reviderades. Detta 

konkretiserades genom att den digitala prototypen uppdaterades. Uppdateringen innebar att ett antal 

av prototypens olika funktioner och deras återkoppling till användaren omformades. En vy av det 

korrigerade konceptet kan ses i Bilaga N – Korrigering och förfining av koncept. Detta blev sedan 

designprocessens resultat och beskrivs mer ingående i det motsvarande kapitlet Slutresultat. 
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8 Slutresultat 
I detta kapitel beskrivs det resulterande mobilapplikationskonceptet och dess olika funktioner. 

Det resulterande konceptet kombinerar användandet av bärbar och digital teknologi för att 

uppmuntra barn till fysisk aktivitet. Den konceptuella mobilapplikationen har utformats med syftet att 

uppmuntra till långsiktig användning. Mobilapplikationen går ut på att ta hand om en figur som 

utformats för att främja känslomässig förbindelse. Applikationskonceptet har ett färgglatt färgschema 

som bedömts passa barn och som samtidigt överensstämmer med Lifee ABs grafiska profil.  

Den konceptuella mobilapplikationen och dess standardiserade vy visas nedan i Figur 9: Konceptets 

standardvy. Denna vy består främst av fyra olika komponenter; en grå knappsats på vänster sida, tre 

förloppsmätare upptill, de insamlade aktivitetspoängen nedtill och en figur i mitten.  

 

Figur 9: Konceptets standardvy 

Figuren har totalt fyra olika ansiktsuttryck för att förmedla hur den känner mår samt för att främja 

känslomässig förbindelse med användaren. Tre av de olika uttrycken visas beroende på hur konceptets 

statusmätare är uppfyllda och det fjärde när användaren interagerar direkt med figuren. Mätarna i 

prototypen kan höjas med två snäpp vardera vilket innebär att de totalt kan höjas sex snäpp. Mätarna 

i deras originalläge syns nedan i Figur 10: Mätare i originalläge. Då mätarna höjts tre av sex möjliga 

snäpp visas det andra ansiktsuttrycket, mätarna kan då se ut så som i Figur 11: Mätare med tre snäpp.  

Det tredje uttrycket visas när dessa mätare höjts fem av de sex möjliga snäppen, så som i Figur 12: 

Mätare med fem snäpp. Användaren kan ej använda funktioner som skulle höja en mätare ett snäpp 

om den redan är på sitt högsta värde. I den digitala prototypen kunde inte mätarna sjunka till 0, detta 

är dock tänkt att vara möjligt i den realiserade applikationen. 

 

 

 
Figur 10: Mätare i originalläge 

 

 

 
Figur 11: Mätare med tre snäpp 

 

 

 
Figur 12: Mätare med fem snäpp 
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Det första ansiktsuttrycket visas i konceptets standardiserade vy där figuren har ett neutralt utseende 

bestående av en lätt leende mun samt lite glansiga ögon. Detta ses nedan i Figur 13: Neutral figur. Det 

andra ansiktsuttrycket utgörs av glansigare ögon samt en mer leende mun och kan ses i Figur 14: Glad 

figur. I det tredje uttrycket har figuren istället en glad öppen mun, se Figur 15: Gladare figur. Den sista 

varianten är endast synlig då användaren interagerar med figuren under dess animationer. Detta 

ansiktsuttryck består av en glad öppen mun samt stängda ögon och kan ses i Figur 16: Aktiv figur. 

 
Figur 13: Neutral figur 

 
Figur 14: Glad figur 

 
Figur 15: Gladare figur 

 
Figur 16: Aktiv figur 

 

Den grå knappsatsen leder till konceptets olika funktioner och deras tillhörande vyer. Den 

konceptuella mobilapplikationer har flera olika vyer och har utformats så att en del vyer har direkta 

genvägar till andra vyer. Detta designbeslut beror på att vana användare inte ska behöva gå igenom 

onödigt många steg då detta kan upplevas som tröttsamt.  

Den översta knappen består av ett vitt hjärta med en grå bakgrund och leder till en meny som rör 

figurens hälsa. Denna meny kan ses i Figur 17: Meny hälsa och innehåller mat och vatten. I denna bild 

visas det att användaren inte äger mat eller vatten genom att de tillhörande bilderna är 

semitransparenta samt att köpikonen visas. Om användaren trycker på en av bilderna så öppnar 

applikationen upp en affärsvy. När användaren köpt mat visas detta så som i Figur 18: Äger mat. Om 

användaren trycker på matskålen går applikationen tillbaka till standardvyn där en animering sker, en 

stillbild av detta syns i Figur 19: Matar figur. Animationen består av att en skål glider fram till figuren, 

figuren byter ansiktsuttryck, den tillhörande förloppsmätaren höjs ett snäpp samt att mätaren 

pulserar genom att ändra sin transparens. Samma animation sker fast med en skål som innehåller 

vatten när figuren ges vatten. 
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Figur 17: Meny hälsa 

 
Figur 18: Äger mat 

 
Figur 19: Matar figur 

 

Den andra knappen leder till en meny som rör glädje, denna kan ses i Figur 20: Meny glädje. I menyn 

kan användaren välja på att leka med figuren med hjälp av en boll, borsta figuren eller att spela 

minispel. Om bollen används händer samma animation så som med maten och vattnet, med 

förändringen att det är en boll som åker fram samt att det är förloppsmätaren som symboliserar glädje 

som animeras. Användning av borsten resulterar i ovan nämnda animation förutom att det är en 

borste som åker fram och tillbaka i sidled över figurens panna, en stillbild av detta syns i Figur 21: 

Borsta figur. Menyns sista knapp leder användaren till minispel som är exergames, exempel på detta 

syns i Figur 22: Minispel. 
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Figur 20: Meny glädje 

 
Figur 21: Borsta figur 

 
Figur 22: Minispel 

 

Knappen med fotavtryck leder till en meny som rör motion och innehåller de två olika funktionerna 

överföring av poäng och statistik över de insamlade poängen. Motionsmenyns vy kan ses i Figur 23: 

Meny motion. Överföring av poäng från aktivitetsarmbandet till mobilapplikationen är tänkt att ske 

genom att enheterna kommunicerar med hjälp av BLE, bluetooth low energy. Överföringen ska ske 

genom att användaren först öppnar överföringsvyn, som kan ses i Figur 24: Överföring av poäng, och 

därefter skakar sitt aktivitetsarmband. För att göra det tydligare för användaren vad hen ska göra rör 

sig illustrationen i sidled fram och tillbaka. I den digitala prototypen initieras överföringen genom att 

en knapp med en bock aktiveras. 

När armbandet och mobilen har kommunicerat påbörjas en animation i två steg. Det första steget 

består på att det avbildade aktivitetsarmbandets lampor tänds och pulserar. I det andra steget byter 

mobilapplikationen till standardvyn där motionsmätaren ökar ett snäpp samt pulserar, figuren blir 

glad och poängen animeras. Poänganimationen består av att de nya poängen är synliga ovanför de 

gamla samt pulserar. Efter att de pulserat klart åker de neråt mot de gamla poängen och slutligen 

adderas de gamla med de nya aktivitetspoängen. 

Statistiken består av en vy där tidigare dygns intjänade poäng visas i staplar, se Figur 25: Statistik. Det 

senaste dygnets poäng markeras med en opak orange stapel och om den markeras visas stapels exakta 

summa. Staplar för tidigare dygn är synliga i samma vy, men dess transparents ökar för vart passerat 

dygn tills de inte längre syns.  Detta innebär att endast den senaste veckans resultat är synligt. 
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Figur 23: Meny motion 

 
Figur 24: Överföring av poäng 

 
Figur 25: Statistik 

 

Den fjärde knappen består av en vit kundvagn med grå bakgrund. När denna knapp aktiveras öppnas 

mobilapplikationens butik där aktivitetspoäng kan spenderas, dennas vy kan ses i Figur 26: Butik. 

Butikens utbud utgörs av olika huvudaccessoarer, mat och vatten till figuren. Varans pris visas under 

respektive vara och de tillgängliga poängen användaren kan handla för finns längst ned. I Figur 27: 

Köpt hatt har användaren köpt en hatt, då byts priset ut mot en galge. Om användaren trycker på 

galgen eller hatten så ikläds figuren accessoaren. Om användaren har köpt mat eller vatten så byts 

priset istället ut mot ett hjärta, exempel på detta syns i Figur 28: Köpt mat. Om användaren trycker på 

hjärtat förflyttas hen till hälsomenyn. 

 
Figur 26: Butik 

 
Figur 27: Köpt hatt 

 
Figur 28: Köpt mat 



Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet 

 

46 
 

När användaren vill köpa ett objekt i affären öppnas en bekräftelseruta. Varje vara har en egen 

bekräftelseruta bestående av en bild, ett kryss för att neka, en bock för att godkänna samt varans pris. 

Den höga hattens bekräftelsevy ses nedan i Figur 29: Bekräftelseruta hög hatt. Övriga varors rutor kan 

ses i Figur 30 till Figur 34. Om användaren inte har råd med varan visas ett felmeddelande, detta kan 

ses nedan i Figur 35: Fel. 

 
Figur 29: Bekräftelseruta hög hatt 

 
Figur 30: Rosett 

 
Figur 31: Trollhatt 

 
Figur 32: Blomma 

 
Figur 33: Mat 

 
Figur 34: Vatten 

 
Figur 35: Fel 

 

Knappen som befinner sig längst ned i den grå knappsatsen leder till konceptets garderob, denna vy 

kan ses i Figur 36: Garderob. Konceptets garderob innehåller åtta olika huvudbonader som figuren kan 

ha på sig. Från början äger användaren inte alla accessoarer som finns i garderoben. De som hen inte 

äger har en semitransparent bild samt har en köpikonen, och om användaren trycker på någon av 

dessa tas hen till affären. När användaren har köpt en vara så blir dess bild helt opak, detta kan ses i 

Figur 37: Garderob med köpt hög hatt. Figuren kan ha på sig en av accessoarerna i taget. Användaren 

tar på, eller av, figuren en huvudbonad genom att trycka på den. Figuren kan ses iklädd den svarta 

höga hatten i Figur 38: Figur iklädd hög hatt. 
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Figur 36: Garderob 

 
Figur 37: Garderob med köpt hög hatt 

 
Figur 38: Figur iklädd hög hatt 
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9 Diskussion 
Detta kapitel består av diskussion kring examensarbetets resultat, dess metoder samt arbetet i ett 

vidare sammanhang. 

9.1 Resultat 

Involvering av intressenter i designprocessen har genomsyrat hela examensarbetet vilket har påverkat 

resultatet. Intressenterna har bestått av representanter från företaget, representanter från den 

tänkta målgruppen samt övriga testpersoner. Involveringen av intressenterna har inneburit att deras 

behov, önskningar och kontext har tagits i beaktning. Detta har lett till att konceptet besvarar dessa 

begränsningar på ett positivt vis. 

Enligt Maguire (2001) kan ett människobaserat tillvägagångssätt, så som HCD, i designen leda till 

utveckling av användarvänliga produkter. Detta kan anses vara sant även i detta arbete då de olika 

användartesterna har lett till identifikation och sedan lösning av flera problem i användargränssnittet. 

Detta har i sin tur inneburit att konceptet har blivit mer användarvänligt baserat på respondenternas 

interaktioner med prototyperna. Denna involvering har gjorts då, enligt Maguire (2001), en interaktiv 

produkts användarbarhet är avgörande för att den ska bli framgångsrik. Även Vechakul et al (2015) 

anser att HCD leder till framgångsrika konsumentprodukter. Detta kan dock inte bekräftas förrän 

konceptet har realiserats samt blivit tillgängligt på marknaden. Flera av barnrespondenterna frågade 

dock om konceptet fanns tillgängligt för dem så att de kunde spela mer, vilket visar på att det kan bli 

en framgångsrik produkt. 

Konceptet är inte särskilt likt de applikationer som identifierades under marknadsanalysen. Detta 

beror delvis på att de identifierade mobilapplikationerna främst hade en vuxen målgrupp medan 

konceptet är riktat mot barn. För att ha med en viss igenkänningsfaktor i konceptet infördes statistik 

över tidigare prestationer. Att inte fler av de förekommande beståndsdelarna infördes beror delvis på 

att de bedömdes vara olämpliga så som kaloriräknare eller visa prestationer på sociala medier. Denna 

bedömning grundar sig i att det känns oetiskt att räkna ett barns kalorier samt att de stora sociala 

medierna inte tillåter användare som är mellan 6 och 10 år gamla. Att flera av de andra förekommande 

beståndsdelarna inte integrerades beror också på att de inte passade in i konceptet eller att de skulle 

kräva extern teknisk hårdvara.  

Den konceptuella mobilapplikationen har vissa likheter med andra spel som är riktade mot barn så 

som Tamagotchi, Pokémon-Amie och Nintendogs. Dessa spel handlar om att ta hand och vårda en 

figur samt att skapa en känslomässig förbindelse med denna genom olika interaktioner. Det som 

främst särskiljer konceptet från dessa exempel är att ingen av dem uppmuntrar till fysisk aktivitet. 

Därför bedöms konceptet kunna tillföra något till marknaden genom att uppmuntra barn till fysisk 

aktivitet. 

Mobilapplikationens ingående figurs design har gjorts så att den ska kunna tolkas vara ett katt-, hund- 

eller björnliknande djur. Detta designbeslut togs för att en bred mängd av målgruppen ska kunna tycka 

om figuren eftersom ”man ser vad man vill se”. För att passa målgruppen på barn mellan 6 och 10 år 

har applikationen getts ett gulligt utseende vilket speciellt syns på figuren och dess tillbehör. Figuren 

gavs stora glansiga ögon, runda pupiller, ett stillsamt leende samt en lätt rodnad för att uppfattas som 

vänlig och söt. Figuren har även flera olika ansiktsuttryck samt animationer för att den ska upplevas 

som mer levande. 

Den konceptuella mobilapplikationen är inte ett exergame då flera av dess funktioner kan utföras utan 

fysisk ansträngning. Mueller et al. (2008) skriver att ett exergame är ett spel där användaren 
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interagerar med datorteknologi genom en inmatningsmekanism där hen spenderar fysisk 

ansträngning för att nå spelets mål. Den konceptuella mobilapplikationen innehåller dock minispel 

som är exergames för att uppmuntra kortsiktig fysisk ansträngning.  

9.2 Metod 

Metodiken i detta examensarbete grundar sig i en process som baserats på en kombination av 

industridesign och mjukvaruutveckling, samtidigt som det har ett användarcentrerat fokus. Denna 

valda process består av den tidiga delen av ett produktutvecklingsarbete vilket har passat detta 

examensarbete väl.  Processens anpassningsbarhet har även demonstrerats genom att de involverade 

faserna kan innehålla en bredd variation av moment.  

Vissa av de olika momentens reliabilitet är lägre än andra då de innehåller en större mängd 

subjektivitet. Detta gäller särskilt momenten kravspecifikation och koncepturval. I dessa moment har 

olika delar rangordnats vilket påverkas av utövarens personliga åsikter. Detta betyder om dessa 

moment gjorts av andra individer hade de antagligen fått annorlunda resultat. För att minska 

mängden subjektivitet har därför moment införts där rangordningen skedde utav ett flertal 

utomstående individer som hade olika områden av expertis. Införandet av dessa moment har bedömt 

minska mängden subjektivitet som i sin tur höjde arbetets reliabilitet och därigenom resultatens 

trovärdighet.  

Replikerbarheten bedöms vara god då var metod har ett protokoll som kan följas, samt en tillhörande 

del i genomförande-kapitlet där eventuella avvikningar beskrivits. Dock påverkas replikerbarheten av 

olika förutsättningar, som exempelvis utförarens erfarenhet av vektorgrafiska program.  

Arbetets validitet har möjligtvis påverkats negativt under momenten semistrukturerade 

barnintervjuer, marknadsanalys, användartestning av low fidelity prototyp samt användartestning av 

high fidelity prototyp. Validiteten påverkades delvis av urvalet av de personer som medverkade i olika 

moment under designprocessen. Exempelvis valdes besökare på äventyrscentret Prison Island för att 

medverka i de semistrukturerade barnintervjuerna. Detta kan innebära att barnrespondenterna är 

mer fysiskt aktiva än generella barn som är 6 till 10 år gamla, vilket kan ha påverkat deras svar om lek-

och mobilvanor. Ett annat exempel är att myndiga individer medverkade i testerna av low fidelity-

prototypen. Det är möjligt att testpersoner ur den tänkta målgruppen hade identifierat andra fel i 

användargränssnittet än de som medverkade.  

Inom momentet marknadsanalys beror den minskade validiteten på att endast en marknadsplats, och 

då endast utvalda delar av den, studerades. Det är möjligt att fler insikter hade fåtts genom att 

analysera andra delar av marknaden i form av annorlunda kategorier och sökord.  

Under momenten semistrukturerade barnintervjuer samt användartesterna kan validiteten påverkats 

negativt då det är svårt att följa respondenternas och testpersonernas inre resonemang under deras 

deltagande. Det är också problematiskt att veta om de har tolkat frågor och uppgifter så som de var 

menade att uppfattas. En annan bidragande faktor till att validiteten påverkas är att det är en speciell 

situation. Doverborg och Samuelsson (2000) skriver att barn kan tycka att det är spännande när de får 

en vuxens persons hela uppmärksamhet. Detta kan förändra moments resultat då det påverkar 

barnens svar. Barn som gillar uppmärksamheten kan ange förhöjda svar medan barn som känner sig 

obekväma ange sänkta svar.  
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9.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 

Det användarcentrerade fokuset har inneburit att representanter från den tänka målgruppen har 

involverats i designprocessen. Den tänkta målgruppen är barn som är från 6 till 10 år. Involvering av 

barn i ett designarbete innebär komplikationer som bland annat utgörs av etiska dilemman. Abeele et 

al. (2012) skriver att komplikationerna varierar beroende på under vilken fas av designprocessen som 

barnen involveras. Detta har påvisats under examensarbete då olika moment har inneburit olika typer 

av problematik som sedan har behandlats på olika sätt. Exempelvis har etiska riktlinjer följts och så 

har olika moments resultat behövts behandlats och analyserats på olika sätt. Eide och Winger (2003) 

skriver att det finns etiska riktlinjer för att säkerställa att barnet behandlas på korrekt vis enligt ett 

etiskt perspektiv. Dessa riktlinjer har i flera fall varit så generella så att de har kunnat appliceras på 

flera moment där barn har involverats.  

För att minimera den etiska problematiken har barn endast involverats i delar där det bedömts 

nödvändigt. Därför skedde momentet användartestning av low fidelity prototyp med individer som 

var äldre än den tänkta målgruppen för att testa konceptets användarvänlighet. De moment som 

barnen har medverkat i var semistrukturerade barnintervjuer samt användartestning av high fidelity 

prototyp. Vid båda dessa tillfällen följdes de etiska riktlinjerna som var till för att säkerställa att barnet 

behandlades på ett korrekt vis. Vid sessionerna prioriterades det även att barnen skulle känna sig 

vänligt bemötta och trygga.  

För att arbetet ska utföras på ett etiskt korrekt vis har minderårigas målsmän inkluderats i 

designprocessen. Detta kan ha påverkat barnets svar och handlingar under momenten på både ett 

negativt och ett positivt sätt. Det negativa kan bestå av att de inte vågar uttrycka sina åsikter eller att 

de påverkas av sin målsman att svara på ett visst sätt.  En positiv påverkning kan vara att målsmannens 

närvaro gör så att barnet känner sig mer tryckt under sessionen och vågar därför uttrycka eller agera 

mer fritt. I början av samtliga involveringstillfällen där minderåriga har deltagit har en av barnens 

målsmän skrivit på en medgivandeblankett. Medgivandeblanketten involverade bland annat för att 

godkännandet av barnens medverkande samt hanteringen av sessionens utfall. Att barnen 

observerade sin målsman läsa igenom och skriva under ett dokument inför sessionen kan ha påverkat 

barnen då situationen kan upplevas vara mer seriös eller annorlunda.  

9.4 Begränsningar 

Detta arbete hade flera olika begränsningar. De mest markanta var arbetets begränsade resurser i 

form av tid och arbetskraft. Om det hade funnits en större tidsbudget allokerad till designprocessen 

hade fler användartester samt förfiningar kunnat ske av konceptet. En ökad mängd arbetskraft hade 

också troligtvis lett till ett mer genomarbetat koncept. Arbetet hade inga monetära resurser 

allokerade till sig vilket exempelvis påverkade valet av program för att skapa high fidelity-prototypen.  

Andra begränsningar består av att användartesterna samt intervjuerna innefattade en relativt liten 

mängd respondenter. En ökad mängd av dessa hade lett till mer trovärdiga resultat i ett kvantitativt 

perspektiv. 

9.5 Framtida studier 

Framtida studier skulle förslagsvis kunna bestå utav fler iterationer bestående av användartester, 

utvärdering och förfining av konceptet. Dessa användartester skulle kunna ske angående användning 

av konceptet över en längre tid. För att möjliggöra denna typ av test behöver en applikation som kan 

kommunicera med ett aktivitetsarmband skapas genom programmering. 
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Andra saker som vore intressanta att undersöka är huruvida andra figurer skulle ge en större 

känslomässig förbindelse, och om användaren skulle vilja ha möjligheten att välja mellan flera olika 

figurer att ta hand om.  

9.6 Generella implikationer 

Utifrån resultatet rekommenderas följande åtgärder. Dessa rekommendationer är främst riktade till 

Lifee AB, men även andra produktutvecklare då de kan vara till nytta i liknande designprocesser. 

Konceptet bör bekräftas gentemot målgruppen med hjälp av omfattande användartester. Dessa tester 

bör pågå över en längre tidsperiod för att testa de långsiktiga effekterna angående användandet av 

applikationen. De som ska delta i användartesterna bör tillhöra en population med en viss diversitet, 

större storlek samt tillhöra konceptets målgrupp. En annan rekommendation är att använda sig utav 

myndiga personer vid exempelvis användartester då det innebär mindre etiska problem när de 

involveras i designprocessen.      
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10 Slutsatser 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna. 

10.1 Hur kan en mobilapplikations utformas för att uppmuntra barn till fysisk 

aktivitet? 

En mobilapplikation som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet kan utformas genom att involvera barn i 

designprocessen, ha med egenskaper från exergames samt genomsyras av kvaliteter från 

gamification.  

Det framtagna applikationskonceptet består av en figur som användaren kan ta hand om med hjälp 

av poäng som samlats med fysisk aktivitet. Att samla poäng på detta vis i kombination med att 

konceptet inspirerar till långsiktig användning uppmuntrar barn till kontinuerlig fysisk aktivitet. 

Inspirationen till långsiktig användning uppstår då denna figur främjar känslomässig förbindelse dels 

genom att den reagerar på användarens interaktioner samt dels genom att den kan anpassas efter 

personliga önskemål i form av accessoarer. Konceptets har även funktioner där de insamlade 

aktivitetspoängen spenderas. 

10.2 Hur kan en mobilapplikation samverka med ett aktivitetsarmband för att 

förhöja användarupplevelsen? 

För att förhöja användarupplevelsen skapades ett samband mellan den konceptuella 

mobilapplikationen och ett aktivitetsarmband. Applikationskonceptet behövde ett medium för att 

samla in monetära resurser till spelet, samtidigt som det inte ledde till ett ökat stillasittande för 

användarna. Därför utformades konceptet så att dess poäng samlas med hjälp av armbandet för att 

sedan överföras till spelet med en synkroniseringsfunktion. Detta innebär att användaren endast 

behöver att ha på sig armbandet under de fysiska aktiviteterna vilket gör hen mer flexibel. 

Användartester med high fidelity-prototypen visade att användandet av ett aktivitetsarmband för att 

samla in poäng och funktionen att kunna föra över dessa till konceptet skulle förhöja 

användarupplevelsen. 

10.3 Framtida arbete 

Detta examensarbete täcker endast en tidig del av konceptets designprocess. Inför eventuell 

produktion bör det säkerställas att konceptet verkligen uppmuntrar barn till fysisk aktivitet och inte 

endast fångar deras intresse en kort stund. Två delar av konceptet som bör vidareutvecklas är 

funktionerna minispel och statistik över utförd fysisk ansträngning. Olika estetiska utformningar bör 

även bekräftas gentemot användare.  

10.4 Avslutande ord 

Barn bör uppmuntras till att använda teknik som har en positiv effekt på deras hälsa. Denna teknik 

borde minska barnens skärmtid och därigenom motverka övervikt, en låg fysisk aktivitetsnivå och 

beteendeproblem. Detta skulle kunna ske genom ett aktivitetsarmband som uppmuntrar till att fysisk 

aktivitet blir en del av barns vardagliga liv. En tillhörande mobilapplikation, så som den som har 

utvecklas inom detta arbete, skulle kunna uppmuntra barn till långsiktig användning. Att barnen 

upplever applikationen som rolig, och därigenom vill använda den självmant, skulle medföra att 

föräldrar behöver tjata mindre på sina barn för att de vara fysiskt aktiva. Detta skulle bidra till en mer 

hälsosam och trevlig samvaro för familjen.  
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Bilaga A – Intervjufrågor  

Om lekar 

1. Vilka lekar brukar du leka mest? 

a. Hur leker du de lekarna? 

b. Varför leker du just de lekarna mest? 

c. Vad tycker du är tråkigt med de lekarna? 

d. Vad tycker du är roligt med de lekarna? 

e. Hur kan man göra så att du tycker att de är ännu roligare? 

 

2.  Vilka lekar gör så att du rör dig mycket? 

a. Hur leker du de lekarna? 

b. Vad tycker du är tråkigt med de lekarna? 

c. Vad tycker du är roligt med de lekarna? 

d. Hur kan man göra så att du tycker att de är ännu roligare? 

e. Hur man kan göra så att du rör dig ännu mer? 

 

3. Vilken lek där man rör sig mycket tycker du är roligast? 

a. Hur kan man göra så att du tycker att den är ännu roligare? 

b. Hur man kan göra så att du rör dig ännu mer? 

 

Om mobilapplikationer 

1. Leker du med mobiltelefoner? 

a. Är det din eller någon annans mobiltelefon du använder då? 

b. Hur brukar du leka med mobiltelefonen? 

 

2. Har du spel installerade på mobilen? 

a. Vilka är det? 

b. Varför har du de spelen? 

c. Vad tycker du är tråkigt med dem? 

d. Vad tycker du är roligt med dem? 

e. Hur kan man göra så att du tycker att de är ännu roligare? 
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Bilaga B – Informationsblad 

Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet  

Framtagning av en konceptuell mobilapplikation som ska användas med 

aktivitetsarmbandet Lifee 

För att teknik ska hjälpa barn få en mer hälsosam vardag finns olika redskap, ett av dessa är exergames. 

Exergames är spel som ska uppmuntra till fysiska aktiviteter på ett positivt sätt. Exempelvis kan 

exergames vara mobilapplikationer vars syfte är att förhöja barnens upplevelse av lekar. 

Jag är en civilingenjörsstudent som just nu gör mitt examensarbete mot det nyligen uppstartade 

företaget Lifee AB. Mitt examensarbete går ut på att uppmuntra barn till fysisk aktivitet med hjälp av 

en mobilapplikation. Denna konceptuella applikation ska användas tillsammans med Lifee ABs produkt 

Lifee och dess syfte är att förhöja barnens lekupplevelse. För att veta hur jag ska kunna förbättra 

lekarna med hjälp av en mobilapplikation vill jag veta flera saker. Exempelvis vill jag veta vad barnen 

leker, vad som utmärker dessa lekar samt deras mobilvanor. För att införskaffa denna kunskap om 

barnens användarbehov vill jag intervjua flera barn. 

Vad jag vill göra: Intervjua barn som är mellan 6 och 10 år gamla 

När jag vill göra detta: Under vecka 8 och vecka 9 

Hur det kommer att gå till: Jag kommer hem till er eller så möts vi på en annan bestämd plats. Efter 

presentationer diskuterar vi intervjusessionen och sedan får du signera en medgivandeblankett. 

Barnet måste också ge ett muntligt medgivande till sessionen innan den kan starta. Intervjun kommer 

att ha en semistrukturerad form där fem huvudfrågor finns och eventuella underfrågor kan ställas för 

att täcka ämnet. De ämnen jag vill behandla är lekar och mobilanvändning. 

Det material som samlas in under sessionen kommer att endast behandlas av mig och eventuellt min 

handledare. Materialet kommer sedan sammanställas i ett resultat där alla deltagare är anonyma. Det 

anonymiserade resultatet kommer att redovisas i en rapport som kommer att vara tillgänglig för 

allmänheten. Materialet kan eventuellt bestå av anteckningar, skisser, fotografier och inspelningar. 

Om du vill delta i studien eller om du veta mer så är du hjärtligt välkommen att kontakta mig. 

Kontaktuppgifter: 

 Namn: Emma Åhrén 

 Email: emmah087@student.liu.se 

 

mailto:emmah087@student.liu.se
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Bilaga C - Medgivandeblankett 

Medgivandeblankett  

Det material som samlas in under studien kommer att endast behandlas av Emma Åhrén och 

eventuellt hennes handledare. Materialet kommer sedan sammanställas i ett resultat där alla 

deltagare är anonyma. Det anonymiserade resultatet kommer att redovisas i en rapport som kommer 

att vara tillgänglig för allmänheten. Materialet kan eventuellt bestå av anteckningar, skisser, 

fotografier och inspelningar. 

Var vänlig och skriv under nedan för att indikera att du har läst och förstår informationen samt att 

eventuella frågor du hade om studiesessionen har besvarats. Genom att skriva under godkänner du 

nedanstående påståenden. 

Jag förstår att det är frivilligt att delta i denna studie och jag går med på att omedelbart ta upp 

eventuella farhågor och besvär mitt barn eller jag har med studieadministratören Emma Åhrén. 

Jag samtycker till att låta mitt barn delta i studien utförd av Emma Åhrén. Jag samtycker även till att 

material samlas in under intervjusessionen och att materialet behandlas så som beskrivits ovan. 

 

Datum: ___________________________________________________________________________ 

 

Barnets namn: _____________________________________________________________________ 

 

Ditt namn [textat]: __________________________________________________________________ 

 

Din signatur: _______________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga D – Identifierade behov och önskemål 
Källa Beskrivning 

Semistrukturerade 

barnintervjuer 

Lagom svårighetsgrad 

Ej statisk, (föränderlig t.ex. med hinder, redskap -> funktioner) 

Nyskapande, lära sig nya saker 

Tydliga regler/instruktioner 

Ej utsätta användaren för skaderisker 

 Tillåta oregelbunden användning 

Samma funktioner på olika plattformar 

Lagom mängd bestraffningar 

Marknadsanalys 

Statistik över prestationer 

Registrering av värden 

Visuella representationer 

Instruktioner vid specifika handlingar 

Bild och ljud återkoppling 

Tillåta måluppfyllnad (egna/förutbestämda) 

Dela mål med omvärld 

Tävla mot omvärld 

Främja viktminskning 

Lifee AB 

Använda poäng från armbandet/fungera med det. synergier 

Visa statistik 

Achievements 

Poäng som leder till rabatt (samarbeten med andra företag) 

Använda Lifees grafiska profil 

Främja socialt samspel 

Främja fysisk aktivitet 

Använda Bluetooth för kommunikation 

Uppkoppla mot databas -> Spara data externt på en server. Typ av synk-funktion 

Teknisk restriktion 

Ej kräva extern teknik för grundläggande funktioner (som inte finns i 

mobilen/armbandet) 

Vara anpassad för en mobilskärms dimensioner 

Kunna kommunicera med Lifee-armbandet 

  



Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet 

 

62 
 

Teoretiskt ramverk 

Inmatningsmekanik för fysisk ansträngning 

Utformad med motion i åtanke 

Dynamisk justering av spelet 

Väl utförd integration av fysiska aktiviteter 

Optimering av spelets väntetider 

Upp- och nedvarvningsaktiviteter 

Beakta begränsningar från slutanvändarnas livsstilar 

Stötta social inverkan 

Ge användaren medvetenhet om sin egen aktivitetsnivå 

Ge adekvat mängd beröm för aktiviteter 

Egna krav 

Främja långsiktig användning 

Intuitivt gränssnitt 

Optimerad användning av skärmens yta 
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Bilaga E – Konceptkombinationstabell 

 Anpassad för barn 6-10 år Främja fysisk aktivitet Anpassad för mobil  
Främja lämplig fysisk 

aktivet 

Främja långsiktig 

användning 

# A B C D E 

1 Språk(-löst) Minispel Storlek Bra instruktioner Poäng 

2 Välja svårighetsgrad Vara ett spel Placering av funktioner Ej välja farliga aktiviteter Poäng går att spendera 

3 Stegrande svårighetsgrad 
Utnyttja Lifees & mobilens 

accelerometrar 
Nyttja touch-skärmen Upp- och nedvarvning Dagliga events 

4 Färger Ge uppdrag + tid  Nyttja kamera 
Pauser  

under användning 
Dagliga restriktioner  

5 Figurer/karaktärer Varna vid fysisk inaktivitet Olika lägen (passiv, aktiv) 
Pauser mellan 

användningar 
Statistik 

6 Humor/bus Tävla mot andra/mobilen Nyttja GPS 
Bestraffning vid olämpligt 

beteende 

Främja känslomässig 

förbindelse 

7 Animationer 
Ta fokus från den fysiska 

ansträngningen 
Nyttja gyroskop  

Belöning vid lämpligt 

beteende 
Social delning 

8 Ljud Träningsschema Nyttja magnetometer  Ej kräva ögonkontakt  Ge uppmuntran 

9 Lagom "seriös" stil Måluppfyllelse Nyttja mikrofon  Feedback under aktiviteten 
Långsiktiga/graduella 

måluppfyllelser 
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Bilaga F – Concept screening 
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Bilaga G – Concept scoring 
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Bilaga H – Visualiserade koncept 
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Bilaga I – Urval med Lifee 
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Bilaga J – Low fidelity prototyp 
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Bilaga K – Användartester av low fidelity prototyp 

Introduktion 

Lifee är ett aktivitetsarmband för barn som ska uppmuntra till fysiskt aktiv lek. Armbandet ska göra 

detta genom att göra det roligare att röra på sig. Kopplat till detta armband så ska det finnas en 

mobilapplikation. Mobilapplikationen är tänkt att uppmuntra långsiktigt användande av Lifee-

armbandet.  

Jag har skapat ett förslag på denna applikation och vill testa dess användargränssnitt. Det är 

användargränssnittet och dess brister som testas, du som användare kan inte göra fel. 

Testet kommer att gå till med att du först får skriva på en medgivandeblankett. Detta medgivande 

handlar om att du är med i mitt test samt att anteckningar dokumenteras. Sedan kommer du att få 5 

stycken uppgifter som du ska utföra. Under testet vill jag gärna att du tänker högt kring hur du tänker 

och vad du gör. En av oss kommer att ge instruktioner och anteckna medan den andra agerar dator. 

Efter att du utfört uppgifterna vill jag gärna ha en kort diskussion kring användargränssnittet. 

Uppgifter 

1. Din figur ser tråkig ut.  

Köp en huvudbonad till din figur. 

 

2. Din figur ser fortfarande tråkig ut.  

Ta på den höga hatten på din figur. 

 

3. Din figur är hungrig.  

Mata din figur. 

 

4. Du vill se hur mycket du har rört dig idag.  

Hitta information kring hur mycket du rört dig idag. 

 

5. Du har tråkigt och vill spela ett spel.  

Starta upp ett minispel. 
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Bilaga L – High fidelity prototyp 
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Bilaga M – Användartestning av high fidelity prototyp 

Namn __________________________________________________________________________ 

 

Innan 

     

Hemskt Inte så bra Bra Verkligen bra Fantastiskt 

 

Uppgift 1 

Köp en hatt till din figur. 

Uppgift 2 

Ta på en hatt på din figur. 

Uppgift 3 

Överför poäng från armbandet till spelet. 

Uppgift 4 

Mata din figur. 

Uppgift 5 

Borsta din figur. 

 

Efter 

     

Hemskt Inte så bra Bra Verkligen bra Fantastiskt 
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Vad tyckte du om färgerna i mobilspelet? 

     

Hemskt Inte så bra Bra Verkligen bra Fantastiskt 
 

 

Vad tyckte du om din figur? 

     

Hemskt Inte så bra Bra Verkligen bra Fantastiskt 
 

 

Vad tyckte du om att samla motionspoäng med armbandet? 

     

Hemskt Inte så bra Bra Verkligen bra Fantastiskt 
 

 

Vad tyckte du om att överföra poäng från armbandet till mobilen? 

     

Hemskt Inte så bra Bra Verkligen bra Fantastiskt 
 

  

Vad tyckte du om mobilspelet? 

     

Hemskt Inte så bra Bra Verkligen bra Fantastiskt 
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Vill du spela det här igen? 

 

Ja Kanske Nej 
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Bilaga N – Korrigering och förfining av koncept 

 

 


