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Abstrakt 
 

Bakgrunden till denna uppsats var att undersöka på vilket sätt kan man 

utveckla en mobil applikation som motiverar användaren till bättre 

grundhälsa. Genom ett samspel mellan användaren och en mobil applikation, 

så stödjs användaren i att uppnå en bättre grundhälsa genom fysisk träning 

med hjälp av en Smartphone.  

Vår frågeställning blev därför: Hur skapar man en mobil applikation som 

motiverar till bättre grundhälsa? För att besvara detta har vi använt oss av 

teorier kring motivation, fysiologi och gränssnittsdesign. Vi har även använt 

metoder för att designa och skapa applikationen. De metoder som vi använt 

är följande: Designramverket skapad av Alan Cooper. Denna metod visar på 

olika steg man ska ta för att få en bra vägledning och struktur i 

designprocessen. Vidare har vi använt oss av ITK - Identity Tool Kit skapad 

av Henriette Koblanck. Denna metod används för att ta fram en grafisk profil. 

Vi har även använt oss av Öppen Intervjumetod för att utforska vår design. 

Vår fallstudie belyser vårt sätt som man kan besvara problemet på.  

Resultatet har visat att alla delar är väsentliga för att designa en applikation 

som motiverar till bättre grundhälsa. Detta innebär ett samspel mellan 

gränssnittsdesign och väl utformade teorier vilka understödjer grundläggande 

motivation, samt avvägda övningar som ska leda till en smidig början på en 

individs träning. Är gränssnittet oklart leder detta till frustration hos 

användaren, detta resulterar i att motivationen minskar. Vilket medför att 

användaren kommer behöva belasta den kognitiva förmågan med att lösa 

problemet, istället för att fokusera på själva användandet. Ett tydligt 

gränssnitt leder till mer flyt och användaren får en bättre upplevelse. 

Teorier kring motivation har visat att det krävs definierade målsättningar. 

Genom att presentera tydliga mål för användaren och belöna när dessa 

etapper blir nådda, stimulerar det användarens motivation till fortsatt 

användning av systemet och vidare till en bättre grundhälsa. Det visuella 

temat för den mobila applikationen valdes med enlighet av att väcka en 

nöjsam upplevelse hos användaren. Genom att använda sig av stiliserad 

illustrativ grafik resulterar det i att användaren tar ett mer lättsam närmande 

och uppfattar användningen mer nöjsam, samt mindre avskräckande.  

 

Rapporten avrundas med förslag till fortsatt forskning inom området och 

utveckling av applikationen för att ytterligare stärka motivationen hos 

användaren.  

 

 

Nyckelord: Mobila gränssnitt, Motivation, Träning, Mobil applikation, App, 

Interaktionsdesign. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Inledning & bakgrund 
 

Alexander Källman och Adrian Waclawski kommer i denna rapport att 

beskriva ett tillvägagångsätt för hur man utvecklar en mobil applikation som 

motiverar till träning i hemmiljö. Namnet på vår mobila appliaktion är  

Viking Apprentice. Appen kommer att lanseras som en internationell App. 

Med anledning av detta så kommer språket i applikationen att vara på 

engelska. Efter undersökning av hur marknaden ser ut idag, så ser vi att det 

finns ett behov av en applikation av denna typ. Vi arbetar inte mot någon 

annans verksamhet, utan arbetar i vårt egna designteam. Vårt intresse för 

området har dykt upp under senare tid i samband med den stora ökningen av 

mobila applikationer som idag finns på marknaden. Vi var dock inte helt 

säkra på vilken typ av applikation vi ville skapa. För att ta reda på detta så 

gjorde vi en brainstorming session där vi listade alla olika applikationer vi 

kunde komma på. Dessa går att se i bild 1 på nästa sida. 

 

Så som vi ser marknaden idag så finns det många applikationer som visar hur 

du ska gå tillväga gällande träning. Det som saknas i många av de appar för 

träning som finns på marknaden är motivationsinriktad feedback. Vår tanke 

är att vår applikation ska formas efter ett spelkoncept, det vill säga där 

användaren inte enbart får information tilldelat (passiv mottagare) utan även 

är delaktig i händelseprocessen. Tanken är att applikationen ska vara delvis 

individanpassad, utefter personens egna förutsättningar. Detta ser vi vara ett 

sort plus jämfört med andra applikationer på marknaden idag, inom detta 

område.  

Vi har anlitat en programmerare som skriver all kod för applikationen. 

Anledningen till detta är den korta tid vi har för att slutföra projektet. Det är 

ofta på detta sätt en Interaktionsdesigner arbetar, alltså interdisciplinärt. Vi 

har grundläggande kunskaper inom objektorienterad programmering, i detta 

fall språket JAVA vilket vi använder i applikationen. På detta sätt uppstår det 

bättre kommunikation mellan oss som Interaktionsdesigners och 

programmeraren. Det första vi gjorde i projektet var att skapa ett 

undersökningsupplägg se bild 1, samt större format i bilaga 2. 
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Bild 1: Brainstorming session för Applikationer 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Undersökningsupplägg 
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1.2 Tidigare forskning 

 

Hemträning, muskler, motivation och Serious Gaming 

Det finns en hel del tidigare forskning och fakta om hemträning. Vi har 

använt oss av en böcker för att få en grundläggande faktabaserad kunskap 

inom detta område. Vi har utgått bland annat från boken Hemträning-

Egenvikt, Xertubes, Hantlar (2002) Bergman, Björn, Svenska Tryckcentralen 

AB. Björn är licensierad personlig tränare och beskriver i sin bok olika sätt 

att med sin egen kroppsvikt, samt även med vikter, skapa sig en bättre fysik. 

Vi har även riktat vår forskning till att ta reda på hur musklerna är uppbyggda 

och vad som händer när musklerna utsätts för fysisk påfrestning. Vi har då 

använt oss av en bok som heter Musklen i fokus - Forskningsnytt & 

Träningsråd från 50 Idrottsexperter (2006) Carlsson, Christian, SISU 

Idrottsböcker, Malmö. Till detta har vi även använt oss av boken 

Styrketräning - för idrott, motion och rehabilitering (2008) Thome, Roland, 

Augustsson, Jepser, Wernbom, Mathias, Augustsson, Sofia, Karlsson, Jon. 

SISU Idrottsböcker. Motivation är en viktig del i vår forskning och det finns 

många olika former av vetenskap kring detta. Vi har tittat på hur 

motivationen ser ut idrottspsykologiskt. Vi har valt att titta närmare på detta 

med hjälp av boken Motivation för Motion - Hälsovägledning steg för steg 

(2001) Faskunger, Johan,SISU Idrottsböcker. Tidigare forskning har gjorts 

gällande motivation när det kommer till spelkoncept. I en undersökning av 

Lepper and Malone (1987) så påvisade de en relation mellan inlärning och 

motivation. De fann sju stycken nyckelfaktorer för att skapa en djup 

motivation. Dessa är utmaning, nyfikenhet, kontroll, fantasi, samarbete, 

tävling och igenkännande (Gerhard Schwabe & Christoph Göth (2005) 

Mobile learning with a mobile game: Design and motivational effects, 

Zurich. Dessa faktorer implementerade i spel bidrar till att motivationen blir 

högre för inlärning vilket i sin tur leder till att motivationen för träning också 

blir större.  

När det kommer till Serious Gaming så finns det en del forskning på detta 

område. Området har utvecklats mer och mer sedan början av 80-talet. Vi har 

tittat på officiella Internet-sidor där skribenter beskriver och diskuterar spel i 

allmänhet. De två primära sidorna vi har granskat är www.gamasutra.com 

[Tillgänglig: 2011-06-05] och www.seriousgames.org [Tillgänglig: 2011-06-

05]. 

 

 
 



7 
 

1.3 Problemformulering och syfte 
 

Många av de mobiltelefoner som säljs på marknaden idag är Smartphones. På 

grund av att så många personer har möjligheten att ladda ner Appar 

(appliaktioner), så anser vi att en applikation som motiverar individen till 

träning är ett ypperligt verktyg för att skapa en bättre allmänhälsa/grundhälsa 

hos användaren. 

 

När det kommer till träning så har vi alla en olika uppfattning om hur vi vill 

gå tillväga och vad vi vill åstadkomma. Att ha en sund hälsa och träna är 

något som i dagens samhälle är ett hett ämne. Det finns många saker som 

hindrar en individ till att skapa en sund grundhälsa. Det kan röra sig om brist 

på tid, kunskap, ork, vilja eller andra samhällsfaktorer. Men det vi anser vara 

den största anledningen till att människor inte tränar, oavsätt anledning, är 

bristen på motivation. Med anledning av detta så finner vi att området 

motivation är ett spännande forskningsområde och det är en så pass viktig 

förutsättning för att människor ska skaffa sig en god träningsrutin och en 

bättre allmänhälsa/grundhälsa. 

 

Vår frågeställning blir därför: 

Hur skapar man en mobil applikation som motiverar till bättre 

grundhälsa? 

 

För att kunna besvara frågeställningen har vi riktat in oss på olika metoder 

och fördjupat oss i teori som vi anser vara nödvändig för att få vetenskaplig 

fakta kring ämnet. Vi kommer att använda oss av Alan Coopers metod för att 

ta fram designramverket för applikationen. Vi kommer även använda oss av 

metoden ITK som är skapad av Henriette Koblanck för att få fram den 

grafiska designen av applikationen. Gällande intervjutekniken så kommer vi 

använda oss av Öppen Intervjuteknik beskriven av Fontana & Frey i boken 

Interaction Design - Beyond Human Computer Interaction (2007) Sharp, 

Rogers, Preece. 

Vi anser att vi har producerat normativ kunskap, men även förklarande- och 

beskrivande kunskap. Den normativa kunskapen är att vi genom olika 

metoder och forskning fått fram ett sätt att skapa en mobil applikation som 

motiverar användaren till att skapa sig en bättre hälsa.  

 

Vårt syfte är att få fram en applikation som motiverar en till att få en bättre 

grundhälsa, genom mediumet Smartphone. Grundhälsa är ett ganska brett 

begrepp. Det kan röra sig om kondition, kroppsmedvetenhet, mental hälsa, 

styrka, bättre puls och blodtryck etc. Det vi riktar in oss på i vår forskning 

och för skapandet av vår applikation är att skapa en bättre grundhälsa genom 

fysisk styrka. Denna är riktat mot de olika stora muskelgrupperna på kroppen. 
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Med anledning av att vi även har ett spelkoncept så anser vi att just 

musklerna var det som passade in bäst, att rikta in träningen mot. Med andra 

ord; en viking ska ju (enligt oss) vara stor och stark med tydligt framträdande 

muskler på kroppen.  

 

På grund av att vi har arbetar induktivt så har vi några av de frågeställningar 

som är av högsta prioritet, dessa är följande: 

 

 Vad krävs för att skapa motivation hos en individ för att få en bättre 

grundhälsa? 

 Hur fungerar kroppen ur träningssynpunkt gällande muskler? 

 Vilka typer av träningsövningar kan man genomföra i hemmiljö utan 

att behöva skaffa sig redskap, det vill säga vikter, träningsmaskiner 

med mera? 

 Vilka metoder är lämpade för att skapa ett interaktivt system? 
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2 Teori 
 

2.1 Användbarhet och gränssnittsdesign 
 

För att ett gränssnitt ska vara så användarvänligt som möjligt så krävs det att 

navigationen är bra strukturerad. Enligt Alan Cooper så finns det en del saker 

att tänka på gällande detta; 

 

Det första är att begränsa de områden man kan gå till i ett system, oavsätt om 

det gäller en webbsida eller gränssnittet i en mobil applikation. Reducerar 

man de områden som användaren kan gå till utan att fölora relevant 

information så ökar användbarheten i navigationen avsevärt. Det gäller även 

att minska på kontrollerna som användaren kan tänkas använda i ett system 

till den gräns där enbart de nödvändigaste finns med. Genom att använda sig 

av Personas så får man fram de mest väsentliga elementen. Informationen 

skall helst kunna visas i ett och samma fönster utan att användaren, som 

exempel, behöver använda sig av en scroll-funktion. Genom att ha tydliga 

navigationsmönster i designen så lär sig användaren att känna igen dessa 

efterhand som hon använder systemet. Ett exempel på detta kan vara att 

tillbaka-knappen ser likadan ut genom hela programmet (Gong, Jun, 

Tarasewich, Peter Guidelines for handheld mobile interface design, College 

of Computer and Information Science, Northeastern University, Boston, 

USA) 

 

Det är viktigt att man har en bra kartläggning (eng. mapping) i systemet, 

alltså se till att kontrollerna har en tydlig relation till vad de ska åstadkomma. 

Genom detta så skapas bra användbarhet för användaren och användaren får 

ett bra flow i användarprocessen (Norman, A. Donald (2002) The design of 

everyday things, New York Basic Books, USA).  En annan väsentlig del är 

att försöka undvika hieararkier i systemet. Det är inte naturligt att använda sig 

av dessa i det vanliga livet. Det vill säga man är inte van att som exempel ta 

fram en låda ur ett kuvert. Det faller inte naturligt. Dagens operativsystem 

fungerar ofta på detta sätt, med olika nivåer i hierarkin med många olika 

undermappar. 

 

I artikeln Guidelines for handheld mobile interface design kan vi läsa om 

mobil gränssnittsdesign. De beskriver att det finns ett flertal guidelines 

(riktlinjer)  man kan följa när man designar mobila gränssnitt. Följande är 

releveanta gällande androidapplikationer: 
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 Erbjuda informativ feedback - För varje input bör det finnas en 

output, det innebär att varje gång du utför en handling så ska systemet 

svara dig med någon form av notifikation, det kan handla om en 

dialogruta, en varningssignal etc. 

 

 Designa diloger på ett sådant sätt så att det tillger avslut - Användaren 

ska känna att det finns ett avslut på varje handling hon utför i 

systemet. Det ska finnas en början, en mitt och ett avslut. Det ska 

alltså följa detta mönster.  

 

 Stödja användarkontroll - Användaren ska känna att hon har kontroll 

över programmet och dess handlingar det utför.  

 

 Ångra-knappar/funktioner - Det ska finnas verktyg som gör att man 

kan ångra eller backa beslut och handlingar man gjort. 

 

 Förhindra att fel uppstår (error prevention) - Systemet ska vara 

utformat så att användaren inte kan göra uppenbara misstag i den 

handling hon utför. På mobila displayer gäller det att utforma de 

interaktiva data-elementen så att dessa är enkla att interagera med 

utan att misstag uppstår.  

 

 Snabb åtkomst till applikationen - Systemet ska vara snabbuppstartat 

och man ska snabbt komma åt funktioner i applikationen. 

 

 Designa för nöje - Estetik är en viktig del i gränssnittet för att skapa 

en nöjsam upplevelse för användaren.  

Guidelines for handheld mobile interface design, Gong, Jun, Tarasewich, 

Peter, College of Computer and Information Science, Northeastern 

University, Boston, USA 
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2.2  Användarcentrerad design 
 
 

Termen användarcentrerad design (eng. user-centered design) uppkom från 

Donald Norman och blev allmänt använt efter publikationen av boken User-

Centered System Design: New Persprecitves on Human-Computer 

Interaction (1986) Norman & Draper. Användarcentrerad design är en bred 

term som beskriver designprocessen där slutanvändare har ett inflytande på 

hur en design formas. Användarcentrerad design är en filosofi som är baserad 

på användarnas behov och saker som är av intresse för användaren, med en 

betoning på att göra produkterna användbara och lättförståeliga (Norman, A. 

Donald (2002) The design of everyday things, New York Basic Books, USA). 

 

2.2.1 Personas 
 

Personas är en metod för att skapa en beskrivande modell av en tänkt 

användare av den design man skapar. Personas används senare i scenarier, 

vilket kommer beskrivas i kapitel 2.2.2. En viktig del inom 

användarcentrerad design är att undersöka människors behov gentemot 

kontexten vilken man designar för. Genom att undersöka deras målsättningar, 

ambitioner, svårigheter, osv. kan man få sig en inblick i en persons liv och 

besvara viktiga frågor som kommer vara relevanta för designen.  

Kvalitativa informationsinsamlingar används för att kartlägga användarna. 

Genom intervjuer, etnografiska observationer eller speciella workshops, med 

användarna, kan man bättre förstå hur produkten eller tjänsten kommer att 

användas.  

Personas är deskriptiva modeller av våra användare som är manifesterade 

från tidigare undersökningar. Dessa modeller är ett bra sätt att sätta sig in i 

användarnas tankesätt och hur de beter sig, vad de vill åstadkomma och 

varför. Personas är inga riktiga personer utan fiktiva, men de är baserade på 

beteenden och motivationer från observationer av riktiga personer. Detta 

innebär att personas kommer användas för att referera till användare under 

designprocessen. 

 

Hur personas används 

För att skapa en bra produkt så kan man tänka sig att man utvecklar 

funktionaliteten så brett att det passar in på flest antal användare. Om man 

implementerar godtyckliga och breda funktionella koncept i en design, för att 

utöka valmöjligheten, belastar man även användarens kognitiva förmåga och 

hindrar den navigationella överblicken för alla användare. På liknande sätt 

som om du skulle designa en bil som tillgodoser allas behov och 
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förutsättningar. Då skulle du få en bil med all funktionalitet, men som inte 

tilltalar någon. 

Cooper skriver att inom marknadsföringen använder sig professionella 

marknadsförare också av personas för att definiera marknaden. Ändamålet 

med dessa personas är att ta fram inköpsbeteenden som är baserade på 

demografisk informations- och distributionskanaler. Till skillnad från design-

personas som är baserade på användarbeteenden och motivationer. 

Marknadsförings-personas belyser försäljningsprocessen medan design-

personas fokuserar på produktdefinitionen och utvecklingsprocessen. 

En drivande kraft som står bakom personas är deras målsättning. Det är det 

som är den motiverande faktorn bakom en personas beteende. Användarens 

mål fungerar som en lins, designern bör avväga att implementera funktioner 

som stödjer användarens målsättning. En produkts beteende och 

funktionalitet måste hänvisa till ändamål genom en rad uppgifter, med så få 

uppgifter som möjligt. 

Det finns tre grader av teorier för kognitiv behandling som Don Norman 

(2007) beskriver i boken About Face 3.0  - The Essentials of Interaction 

Design. Normans idéer är baserade på år av kognitiv forskning och fungerar 

som ett underlag för att modellera hur användare förhåller sig till produkter 

och märken. 

 

De tre graderna av kognitiv behandling visceral, behavioral och reflective 

beskrivs på följande vis: 

 

Visceral 

Den omedelbara nivån av att behandla data, i vilken vi reagerar på visuella 

och sensoriska aspekter av en produkt vi kan förstå, innan en betydande 

interaktion har inträffat. Visceral procession, hjälper oss att göra beslut 

angående vad som är bra, dåligt, farligt eller säkert. 

 

Behavioral 

Är den medelnivå av behandling vilket tillåter oss att klara av vanliga, 

vardagliga beteenden vilket, enligt Norman, utgör en majoritet av mänskliga 

aktiviteter. Historiskt sett inom interaktionsdesign och områden inom 

användbarhet, så har man, exklusivt, rört sig inom denna nivå av kognitiv 

behandling. Behavioral processing, kan både förstärka eller hindra lägre 

nivåer av viscerala reaktioner och högre nivåer av reflektiva responser och 

vice versa. 

 

Reflective 

Den minst omedelbara nivån av kognitiv behandling, involverar medveten 

övervägning och reflektion på tidigare erfarenheter. Reflektiv behandling kan 

förstärka eller hindra behavioral behandling, men har ingen direkt koppling 
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till viscerala reaktioner. Denna nivå av kognition är endast möjlig att nå via 

minnet, och inte genom direkt interaktion eller perception. Genom reflektion, 

har man möjlighet att integrera erfarenheter med den designade artefakten, 

till en bredare livserfarenhet, och över tid, associera mening och värderingar 

med själva artefakten. 

 

En illustration på hur detta fungerar ses i bild 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bild 3: Illustration av kognitiv behandling 

 

 

Tre typer av användarens målsättningar  

Cooper har genom att studera Normans olika kognitiva nivåer kommit fram 

till att dessa kan appliceras på liknande sätt för att matcha in med 

användarnas olika grader av målsättningar. Med varje nivå av kognitiva sätt 

att processera och behandla en designad artefakt, kan man använda sig av 

samma nivåskala för att tillämpa dessa som målsättningar. 

 

Dessa tre målsättningar är: 

 

Experience goals (erfarenhetsmål) 

End goals (slutmål) 

Life goals (livsmål) 

 

 

 



14 
 

Experience goals 

Erfarenhetsmål beskriver hur en användare vill känna sig när hon använder 

en produkt eller kvaliteten av interaktionen med en produkt. Dessa mål är 

enkla, universala och personliga. 

När produkter gör att användaren känner sig dum/ointelligent så rasar 

självkänslan och effektiviteten minskar, oberoende av hennes andra tänkta 

mål. Användarens nivå av irritation ökar också, vilket leder till att hon 

kommer få en dålig uppfattning av produkten. 

 

End goals 

Slutmål representerar användarens motivation för att genomföra uppgifter 

som är associerade med en given produkt. När du t.ex. öppnar ett 

bildredigeringsprogram eller när du plockar upp din mobil, så har du 

troligtvis ett resultat som du väntar dig. En produkt eller en tjänst kan hjälpa 

dig att åstadkomma dessa mål direkt eller indirekt. Dessa mål är ett 

huvudfokus av en produkts interaktionsdesign för att stödja användaren att nå 

sitt slutresultat. Att tillgodose slutmål är viktigt, då det reflekterar om 

produkten är värd användarens tid och pengar. 

 

Life goals 

Livsmål representerar personliga aspirationer av en användare som sträcker 

sig längre än kontexten som produkten är designad för. Dessa mål 

representerar en djup drivningskraft och motivation som beskriver varför 

användaren försöker uppfylla de erfarenhetsmål som den försöker uppfylla. 

Det beskriver en mer interpersonell koppling mot produkten som skiljer en 

nöjd användare från en fanatisk lojal användare. 

2.2.2  Scenarier 
 

Narratologi (berättarkonsten) har funnits i flera tusen år. Det har används för 

att kommunicera mellan människor och föra historier vidare från generation 

till generation. Men narratologi är också ett mycket kraftfullt verktyg när det 

kommer till att  tänka på olika möjligheter, samt bättre framtidsutsikter för en 

användare av en produkt eller ett system. På 1990-talet gjordes mycket 

forskning kring användaroirenterad mjukvaru-design av samfundet HCI 

(Human-Computer-Interaction). Från deras arbete kom konceptet Scenarier 

(About Face 3, The Essential of Interaction Design (2007) Cooper, Reimann, 

Cronin). 

 

Ett scenarie är en berättelse som som beskriver människors aktiviteter när de 

använder olika typer av teknologi. De finns i olika former av scenerier när 

man designar interaktiva system och dessa är en av nyckelpunkterna inom 

designprocessen.  
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Scenarier används bland annat inom arbetsområdena mjukvaruteknik, 

interaktiva system och människo-dator interaktion. På tvåtusentalet har 

scenarier kommit att bli en viktig del när man designar interaktiva system. 

När det kommer till  produktutveckling så är scenarier bra att använda sig av 

gällande fem problemområden av designen, dessa är som följer: 

 

 Yttre faktorer som begränsar designen, såsom tidspress, brist på 

resurser och problem med att passa in i redan existerande design. 

 Designförändringar har många effekter och skapar många 

möjligheter. Det vill säga om man gör ett designval så kan det 

påverka många olika områden och dessa måste utforskas och 

utvärderas. 

 Hur vedertagna lösningar och vetenskaplig kunskap ligger som grund 

för speciella situationer. Detta gäller generaliseringar. När det 

kommer till andra designer, det vill säga ej interaktiva system, så 

utvecklas designlösningar för designproblemen. I interaktiva system 

så utvecklas designen hela tiden vilket medför att vedertagna 

lösningar kanske inte ens har hunnit upptäckas. 

 Vikten av reflektion och åtgärder inom design. 

 Det oförutsägbara gällande designproblem. 

Det finns sällan bara en lösning på ett problem i en design, oftast dyker det 

upp fler problem när man löst det första. Det är bra att dokumentera 

designbesluten så att effekterna av dessa kan utvärderas. Scenarier hjälper till 

på det sätt att det gör grunden för designen mer tydlig. Designers kan 

dokumentera de krav som de skapar för designen. En krav-analys är en viktig 

del i scenarie-baserad design och används för att identifiera problem. Själva 

processen för detta är enkel; man identifierar grunddragen i ett scenarie och 

listar bra och dåliga delar av designen.  

 

I olika stadier i designprocessen är scenarier hjälpfullt för att förstå problem 

eller svårigheter som människor har gällande testning av ideer. Detta när man 

dokumenterar och framför ideer till andra, samt när man utvärderar olika 

designer (Benyon, David, Turner, Phil, Turner, Susan (2005) Designing 

Interactive Systems - People, Activities, Contexts, Technologies). 

 

Kontext-scenarier och koncept-scenarier 

Dessa är mer abstrakta och lämnar lite utrymme för detaljer. Dessa är särskilt 

användbara när man genererar designideer och för att förstå kraven som ett 

system kan tänkas ha. Man utforskar, på en ytlig nivå, hur 

systemet/produkten kan tillfredställa behoven hos en  eller flera personas. 
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Kontext-scenarier används före själva designen är skapad och utgår från sina 

personas och baseras på mänskliga aktiviteter, perception och intressen 

(Cooper, reimann, Cronin (2007) About Face 3, The Essentials of 

Interactiondesign). 

 

Ett exempel på ett koncept-scenarie är på hur man bokar ett doktorsmöte 

genom ett datormedierat bokningssystem och är som följer: 

 

"Booking an appointment. 

People with any degree in basic computer skills will be able to contact the 

doctor´s surgery at any time via the Internet and see the times which are free 

for each doctor. They can book a time and receive confirmation of the 

appointment." 

 

(Benyon, David, Turner, Phil, Turner, Susan (2005) Designing Interactive 

Systems - People, Activities, Contexts, Technologies). 

 

Konkreta scenarier 

Konkreta scenarier har sitt ursprung i koncept-scenarier men med mer 

specifika design-beslut. Dessa används för prototyp-idéer och utvärderingar. 

Koncept-scenarier genererar oftast en eller flera konkreta scenarier. När man 

som designer arbetar med att lösa problem så stöter man ofta på saker som 

dyker upp under speciella omständigheter. När detta händer så utvecklar man 

oftast en mer noggrant utarbetad version av scenariet och länkar detta till 

orginalversionen. När man skapar konkreta scenarier så är de oftast 

utarbetade gentemot gränssnittet och funktioner, samt hur dessa fungerar 

mellan människan och enheten.  

 

Ett exempel på ett konkret scenarie är som följer:  

 

"Booking an appointment/01 

Andy Dalreach needs a doctor´s appointment for his young daughter Kirsty 

in the next week or so. The appointment need to be outside school-time and 

Andy´s core working hours, and ideally with Dr Fox, who is the children´s 

specialist. Andy uses a PC and the Internet at work, so has no difficulty in 

running up the appointments booking system. He logs in [1] and from a 

series of drop-down boxes, chooses to have free times for Dr Fox [2] 

displayed for the next two weeks...[the scenario would continue describe how 

Andy books the appointment and receives confirmation] 

 

Notes to booking an appointment/01 

 

1. Is logging in necessary? Probably, to discourage bogus users, but check 

with the surgery. 
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2. Free times can be organized by doctor, by time of day, or by next available 

time. Drop-down boxes will save screen space but may present problems for 

less experienced users or those with poor eyesight." 

 

(Benyon, David, Turner, Phil, Turner, Susan (2005) Designing Interactive 

Systems - People, Activities, Contexts, Technologies). 

 

Det finns ingen rak linje mellan konkreta scenarier och koncept-scenarier 

men man kan säga att desto mer specifik man är i scenariet desto mer konkret 

är det.  

 

Dokumentation 

När man dokumenterar scenarier så gäller det att ha en struktur för att hålla 

reda på alla delar. Ett bra sätt att göra detta är att använda sig av PACT-

systemet, detta består av de fyra principiella faktorerna i människocentrerad 

interaktiv systemdesign: 

 

 People (människor). 

 Activities people want to undertake (aktiviteter människor vill utföra). 

 Contexts in which the interaction takes place (sammanhang där 

interaktionen sker). 

 Technologies, hardware and software (teknologi, hårdvara och 

mjukvara). 

Systemet används för att uppmuntra designern till att få en bra beskrivning av 

scenariet.Man måste utvärdera vilka delar som ska användas för att få en bra 

balans. En lista görs av de olika personerna som är med i scenariet samt vilka 

uppgifter de ska genomföra. Här tas även kontexten av scenariet med och den 

teknologi som används av personerna. Man strukturerar även upp en 

beskrivning av scenariet. Varje scenarie bör ha en inledning. Varje paragraf i 

scenariet ska numreras för att göra det lättare att ha med slutnoter. Slutnoter 

är bra att ha då dessa beskriver speciella designproblem i scenariet (Rosson 

and Carroll (2002) i Designing Interactive Systems, Benyon, Turner, Turner, 

2005). 

 

En annan bra grundtanke när man skriver scenarier är att tänka på vilka 

antaganden man gör. Det vill säga att man ska vara noga med att, som 

exempel, könsbestämma personer för att undvika att provocera fram en debatt 

eller disksussion kring just det ämnet, om tanken inte är att det ska handla om 

just detta i designen (Benyon, David, Turner, Phil, Turner, Susan (2005) 

Designing Interactive Systems - People, Activities, Contexts, Technologies). 
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Scenariebaserad designmetod 

Beroende på vilket steg man befinner sig i designprocessen så gäller att 

fundera ut hur och vilken scenarietyp man ska använda sig av. Som exempel 

om man befinner sig i prototyp-processen så behöver scenariet utformas mer 

konkret för att få fram specifika delar och element i designen. 

 

När man skapar användarhistorier så hjälper det designern att ta fram viktiga 

delar, gällande kvalitet och funktioner ett system eller en produkt ska ha. Till 

exempel om en produkt/system ska användas av en funktionshindrad eller en 

äldre person. En annan viktig faktor kan vara hur och var systemet eller 

produkten ska användas. Det vill säga om den behöver se ut på ett visst sätt, 

om den som exempel ska göra sig snygg som accessoar på användaren.  

Man behöver även komma fram till hur många scenarier man ska använda sig 

av. Element som spelar in här beror på komplexiteten på det system eller den 

produkt man ska ta fram. Detta är en abstrakt metod och man behöver 

använda sig av så pass många scenarier så att det täcker det olika delarna av 

designen. (Cooper, Reimann, Cronin, 2007. About Face 3, The Essentials of 

Interaction Design). 
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2.3  Designramverket 
 

Alan Cooper beskriver i boken About Face-The Essentials of Interaction 

Design, 2007, en metod för att designa interaktionsramverket. Det är viktigt 

att, i början, hålla sig på en hög/ytlig nivå när man angriper strukturen som 

man vill att designen ska innehålla. Denna del kallas den målriktade 

processen, med andra ord designramverket. Som exempel kan man säga att 

om man designade ett villakvarter så riktar vi här in oss på var husen ska vara 

placerade, hur stora de ska vara samt hur många hus som ska finnas där. Man 

riktar inte in sig på exakta mätningar, så som hur många fönster husen ska ha 

eller hur stora husen ska vara. Designramverket beskriver själva strukturen, i 

helhet, sett ur användarsynpunkt.  

 

Designramverket behandlar strukturen av hur användaren upplever designen 

(ex. navigation i en mobil applikation). Det vill säga hur de olika elementen 

är strukturerade i designen. Det behandlar även hur man orgniserar det 

visuella, samt formspråket som används för att presentera data, koncept 

funktionalitet och märkesidentitet.  

 

Designramverket skapas av ett interaktionsramverk, ett visuellt 

designramverk och ibland ett industriellt interaktionsramverk. När man som 

designer når denna delen i designprocessen så använder man, som 

interaktionsdesigner, scenarier och behov för att skapa enkla skisser av 

designen (ex. skisser av skärmen på en mobiltelefon). Det är dessa som 

skapar interaktionsramverket.  

 

Genom att arbeta sig uppifrån och ner, i designramverket, så skapas en 

överblick över vad den ska innehålla. Man utesluter specifika detaljer och 

arbetar på en LoFi-nivå (enkel nivå). På detta sätt så ser man till de 

fundamentala bitarna i det man designar och man ser även till behoven och 

målen hos sina personas. Ett mycket effektivt sätt att skapa en designlösning 

är just genom att använda sig av sketchlika storyboards (skisser likt rutorna i, 

exempelvis, en serietidning) tillsammans med narratologiska scenarier 

(Cooper, Reimann, Cronin, 2007. About Face 3, The Essentials of 

Interactiondesign). 
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2.4 Motivation till bättre hälsa 

 
Idag lever många ett stillasittande liv. Genom industrialiseringen på 1800-

talet så har tekniken tagit över mycket av de saker som för människan krävde 

fysisk aktivitet. I dagens samhälle så har många människor arbeten som inte 

kräver speciellt mycket fysisk aktvitet, istället har vi arbeten där vi använder 

vår mentala förmåga. Vi är även bekväma i den mån att vi kommer hem och 

sätter oss i soffan för att ta det lugnt på kvällen. Den livsstil som många idag 

lever kräver nästan ingen fysisk aktvivitet alls. Detta är ett hot mot 

allmänhälsan och har många sjukdomar som följd. Majoriteten av 

befolkningen motionerar sällan eller aldrig (Faskunger, Johan (2001) 

Motivation för Motion - hälsovägledning steg för steg). 

 

Ungefär 250 000 amerikaner dör årligen av sjukdomar till följd av att dem 

inte rör på sig fysiskt (Powell & Blair (1994) i Motivation för motion - 

hälsovägledning steg för steg (2001) Faskunger, Johan). Människor måste 

börja motionera och träna mer regelbundet. Man behöver tänka annorlunda 

och kanske bli lite mer äventyrliga till vardags (Faskunger, Johan, 2001). 

I Faskugers bok Motivation för Motion kan vi läsa att följande sju 

livsstilsbeteenden är sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande: 

 

 Inte röka 

 Måttlig alkoholkonsumtion 

 7-8 timmars sömn per dygn 

 Lämplig kroppsvikt 

 Undvika onyttig mat 

 Regelbunden frukost 

 Regelbunden motion och fysisk aktivitet 

Detta känns nog de flesta människor vid, det vill säga är välkänt utanför den 

vanliga kretsen av hälsoexperter. Men problemet kvarstår att försöka 

uppmuntra människor till att förändra sin livsstil, specifikt inom dessa 

områden.  

 

Det finns många riktlinjer gällande mål för träning, men en av de viktigaste 

är att förmedla till personer med oregelbunden fysisk aktivitet att det är ett 

nöje med fysisk aktvitet. Man kan nå bra resultat enbart med ett fåtal 

övningar, vilket då senare kan leda till att man kan utveckla sin träning. Ett 

exempel kan vara att man börjar med promenader som senare kan övergå till 

joggning (Faskunger, Johan (2001) Motivation för motion - hälsovägledning 

steg för steg).  
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Inom vård, folkhälsa eller friskvård så vill man åstadkomma 

beteendeförändrignar hos individen för att denne ska skapa sig en bättre 

hälsa. Man vill uppnå hälsosmmaförändrignar, vilka då medför positiva 

hälsoeffekter för människor i stort (Faskunger, Johan (2001) Motivation för 

motion - hälsovägledning steg för steg). Faskuger tar upp exempel på 

hälsosamma förändringar och dessa är: 

 

 Bättre självkänsla 

 Självförtroende 

 Viktkontroll 

 Kontroll av andra risker för sjukdomar 

Målsättningen är ett friskare liv i allmänhet. Förändringar i beteende handlar 

om att stimulera och uppmuntra människor att genomföra personliga beslut 

som är hälsosamma. Man ska alltså locka personen istället för att tvinga 

henne.  

 

Motivationshöjning 

Låg motivation behöver inte betyda svaghet, istället är detta ett tecken på att 

den som ger råd, använder ett sätt som inte tar hänsyn till 

förändringsbenägenheten (Faskunger, Johan (2001) Motivation för motion - 

hälsovägledning steg för steg).  

 

Millner och Rollnick, 2001, i Faskunger, Johan (2001) Motivation för motion 

- hälsovägledning steg för steg. Har föreslagit åtta faktorer som ska höja 

motivationen. 

 

1. Ge information och råd - Det är viktigt att ge råd till klienten 

angående dess nuvarande situation och även förklara varför en 

förändring är nödvändig. 

 

2. Undanröja hinder eller barriärer till fysisk aktivitet och motion - Man 

behöver ta bort dem hinder som motverkar en bättre 

livsstilsförändring. Dessa kan som exempel vara tidsbrist, ingen som 

kan passa barnen, långt till träningslokalen eller att det är dyrt. 

 

3. Skapa valmöjligheter - Det är viktigt att skapa valmöjligheter, känner 

man att man själv kan välja de alternativ som passaar en bäst så ökar 

motivationen. Det behöver inte vara svåra, hårda träningspass, utan 
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kan röra sig om enkla övningar i hemmet. Exempel på detta kan vara 

trädgårdsskötsel. 

 

4. Minska begäret för inaktivitet - Det är viktigt att få fram att vissa 

saker som klienten anser vara positiva, som exempel att umgås med 

vänner och titta på tv, dessa är i själva verket är negativa saker för att 

nå en bättre fysisk hälsa.  

 

5. Visa empati - Inom hälsovägledning är detta en viktigt faktor. Man 

ska förstå samtalet med klienten, man ska ge feedback, samt visa 

respekt.  

 

6. Ge feedback - Feedback innebär att visa på mål för framtiden, ge 

rekomendationer för fysisk aktivitet.  

 

7. Fastställa mål - Det är viktigt att hjälpa till att sätta upp mål som 

klienten kan nå, om dessa sätts för högt så är det svårt för klienten att 

nå dit. 

 

8. Inta en hjälpande attityd - Man ska visa intresse och inte tvinga 

klienten till något som hon inte vill. Har klienten missat ett möte så är 

det enkelt att kontakta henne genom ett telefonssamtal eller ett e-mail. 

(Faskunger, Johan (2001) Motivation för motion - hälsovägledning steg 

för steg). 

 

Omvärdering 

När det ohållbara i en livsstil blir uppenbart för individen så kommer hon att 

motiveras till förändring. Det är när man befinner sig i begrundandestadiet 

som man börjar utvärdera sig själv, sin situation och de problem som man 

har.  

 

En motivationsbalans är en personlig utvärdering av för- och nackdelar, 

specifikt gällande en förändring. Denna är en av de mest framträdande 

sakerna för beteendeförändring. Här väger man för- och nackdelar mot 

varandra för att komma fram till vad som väger mest. En motivationsbalans 

kan se ut på följande sätt och illustreras i bild 4. 
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  Bild 4: Motivationsbalans 

 

Om man vill att en stark motivation till förändring ska utvecklas så måste 

man stärka plussidan i motivationsbalansen. Saker som gör detta möjligt är 

att ta fram de saker som påvisar att motion hjälper en i vardagssituationer. 

Om man kan minska nackdelarna så är det lättare för personen att ta till 

handling för att nå en bättre hälsa.  Om man har en bättre hälsa så kan man 

som exempel klara av dagens stressade tempo bättre, man klarar av att lyfta 

mer saker (matkassar, jobbsaker, möbler etc), man orkar leka med barnen och 

man klarar av att ta hand om sig själv mer ju äldre man blir.  

När det gäller det aktivitetsspecifika självförtroendet så är egen planering av 

tid en viktig faktor. Man styrker sitt självförtroende när man känner att man 

har kontroll över situationen (ex. träningen). Faskunger, Johan (2001) 

Motivation för motion - hälsovägledning steg för steg 

 

Motiverande mål  

En viktig sak för att man ska vara motiverad till träning är att man har en 

målsätting. Så man behöver alltså en riktning. Man kan vilja uppnå något på 

olika nivåer, det vill säga mer eller mindre starkt. Så själva intensiteten är 

också viktigt att ha i åtanke. Desto mer intensivt en person eftersträvar ett 

mål desto uthålligare är personen.  

Prestationsmål handlar om att man jämför sina egna resultat som man skapar 

mot varandra. Man vill slå sitt eget resultat. Det som är viktigt att veta 

gällande detta är att man som person hela tiden arbetar mot sig själv och det 

ligger i personens egna intresse att bli bättre. Blir man bra på en sak vill man 
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oftast bli bättre (Hassmén, Kenttä, Gustafsson (2009) Praktisk 

Idrottspykologi).  

 

Fakta om mål och motivation i korthet 

I boken Praktisk Idrottspykologi (2009) så beskrivs följande punkter 

grundläggande  för mål och motivation: 

 Motivationen koncentreras när uppmärksamheten riktas mot ett eller 

flera väldefinierade mål.  

 Individen anstränger sig mer om det finns tydliga mål som hon känner 

är viktiga. 

 Chansen att en individ ska tappa motivationen i samband med 

motgångar minskar om målen är tydliga. 

 Om en individ har tydligt definierade mål så är hon benägen att söka 

nya vägar för att uppnå dem, i motsats till en individ som inte har lika 

klara mål. 

 Negativ stress kan hanteras lättare om rätt mål är uppsatta. 

 En målsättning ger en positiv inverkan på individens träning och 

motivation att träna. Därför är det viktigt att en målsättning är dels 

träningsrelaterad, men samtidigt tävlingsrelaterad. 

Saker att tänka på som kan få motivationen att brista: 

 Att man tvivlar på den egna förmågan. 

 Att man tvivlar på att man har rätt strategi, samt att man har svårt att 

hitta alternativ. 

 Att man tvivlar på om det är värt att lägga ner energi på träningen, det 

vill säga osäkerhet på att det är värt att offra andra saker för träningen 

skull. 

 Tvivel på att man har kontroll över de resultat som man åstadkommer. 

(Hassmén Peter, Kenttä Göran, Gustafsson Henrik (2009) Praktisk 

Idrottspsykologi, SISU Idrottsböcker, Stockholm). 
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Måltrappan 

Måltrappan innebär att man har ett huvudmål som man vill uppnå. Låt säga 

att man har en trappa om tio steg. Man börjar på det första och målet är att nå 

det tioende. På varje trappsteg så finns då ett delmål som man vill uppnå. 

Genom detta så ökar man hela tiden den personliga styrkan och motivationen 

för att nå slutresultatet av det tioende trappsteget, huvudmålet. Man får ha i 

åtanke att det även finns reviderade delmål. Det vill säga om man skadar sig 

och behöver vila eller inte har möjlighet att träna på samma sätt som om man 

var frisk. Man behöver kanske då se över den målsättning som man har och 

ändra den utefter de förutsättningar som man har. Ett exempel på detta är att 

man ändrar tidsaspekten för att nå huvudmålet (Hassmén, Kenttä, Gustafsson 

(2009) Praktisk Idrottspykologi). 

 

2.5 Fysiologi 
 

Muskelmorfologi - Musklernas uppbyggnad och beståndsdelar 

Det finns olika uppgifter på hur många muskler vi har i kroppen men det 

ligger runt 600 muskler. Några är stora och några är små och andra är väldigt 

små. Muskelfibrerna används på olika sätt, det vill säga vi använder olika 

muskelfibrer för olika typ av arbete. Dessa är indelade i tre typer och är Typ 

1-fibrerna, Typ 2A-fibrerna och 2X-fibrerna (Carlsson, Christian (2006) 

Muskeln i fokus - Forskningsnytt & träningsråd från 50 idrottsexperter).  

 

Alla muskler i kroppen innhåller olika mängd av dessa fibertyper, beroende 

på vilken muskel det är, om den används mer ofta eller mer sällan. Exempel 

på en muskel som används ofta är vadmuskeln. 

Muskelfibersammansättningen skiljer sig från person till person och denna 

skillnad kan vara stor. Saker som spelar in här är bland annat genetiska anlag, 

man kan vara begåvad med nästan enbart långsamma muskelfibrer eller 

snabba. De flesta människor har dock en ganska balanserad sammansättning 

av muskelfibrer.  

Man har flest muskelfibrer när man föds och sedan sjunker dessa i antal ju 

äldre man blir. Som kompensation till detta så utökas volymen av dem 

muskelfibrer som finns kvar. Den tid i livet som man utvecklar muskler bäst 

är precis efter puberteten. Men detta innebär inte att man inte får nytta av 

träning både före och efter puberteten (Carlsson, Christian (2006) Muskeln i 

fokus - Forskningsnytt & träningsråd från 50 idrottsexperter).  

 

Kraften i muskeln 

För att en muskel ska fungera krävs det att det kommer en elektrisk impuls 

till muskeln. Impulsen kommer från en neuron (nervcell) som är belägen i 

ryggmärgens framhorn, den kallas alfa-motorneuron. Genom den långa 

nervtråden (axon) når nervinpulsen (aktionspotentialen) de motoriska 
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ändplattorna.  Här aktiverar ett alfa-motorneuron muskelfibrerna. De 

aktiverade delarna kallas motorisk enhet. Mängden muskelfirber som 

aktiveras beror på vilken muskel det är. För att påvisa kontrasten mellan olika 

muskelgrupper så kan man ta ögat som har ca 10 muskelfibrer per enhet  och 

lårmuskeln som har ca 1000 per enhet. Rörelser som kräver exakthet har färre 

muskelfibrer, som ögat till exempel. I muskler där det krävs stor kraft så har 

man då fler muskelfibrer.  

Alfa-motorneuronet kan aktiveras på två olika sätt. Det ena är med viljan, 

alltså impulsen från hjärnan som som man frambringar viljemässigt. Och det 

andra är automatiska reflexer, dessa kommer från en reflexbåge i 

ryggmärgen. Delar som innefattas av detta är exempelvis olika skinn-, 

muskel-, eller ledsensorer (Carlsson, Christian (2006) Muskeln i fokus - 

Forskningsnytt & träningsråd från 50 idrottsexperter). 

 

Stretching 

Det finns många teorier om huruvida stretching är väsentligt och bra. I boken 

Muskeln i fokus - Forskningsnytt & träningsråd från 50 idrottsexperter talas 

det om att stretching inte alltid är positivt. Det vill säga att stretching bland 

annat försämrar prestationsförmågan. Specifikt när det kommer till övningar 

som kräver explosivitet så är detta väldigt tydligt (Peter Magnusson, 

Medicine doctor, Institutet för idrottsmedicin i Köpenhamn samt Ian Shrier, 

redaktör på Clinical Journal of Sports Medicine). Ian Shrier rekomenderar 

inte någon att stretcha, dem studier som han har granskat visar på att 

stretching försämrar prestationsförmågan om den utförs innan träning. Han 

tror även att stretching kommer att försvinna gradvis inom tävlingsidrotten. 

Stretching efter träning gör att muskeln förlängs, men redan efter några 

minuter är muskeln tillbaka till utgångsläget. Enlitg Peter Magnusson så är 

den positiva effekten av stretching enbart att det gör att man blir mer tålig 

mot smärta, vilket resulterar i att man kan sträcka ut längre. Denna effekt 

avtar dock efter några veckor om man inte underhåller den (Carlsson, 

Christian (2006) Muskeln i fokus - Forskningsnytt & träningsråd från 50 

idrottsexperter). 

 

Enligt Bob Andersson i boken Stretching - för ökad rärlighet och smidighet 

(1998) så beskriver han positiva effekter av stretching och några exempel är 

som följer: 

 

Eventuella muskelspänningar minskar och man blir mer avslappnad i 

kroppen. Man får bättre koordination och rörelseomfånget ökar. Man 

förebygger skador. Musklerna förbereds för träning. Kroppsmedvetandet 

utvecklas, bättre cirkulation och ett ökat välbefinnande.  
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Träningsmetoder 

Träning med den egna kroppen är ett bra sätt att börja träna på, då använder 

man tyngdkraften och det kan kännas tungt eller lätt beroende på vilken 

övning man gör. Man skapar sig en kroppskontroll och fokuserar på specifika 

områden på kroppen. Man ökar koordinationen i kroppen. Man ska alltid 

anpassa övningarna till vad man klarar av. Man ska alltid utföra övningarna 

strikt, det vill säga du ska inte gunga dig fram eller rycka. Brytpunkten i 

övningen är den punkt som är svårare att passera, denna punkt känner man 

oftast igen själv. I bilaga 1 beskrivs tolv grundläggande övningar som tränar 

de flesta av de största muskelgrupperna på kroppen (Bergman, Björn (1999) 

Hemträning - Egenvikt - Xertubes - Hantlar, Svenska Tryckcentralen AB, 

Avesta) 

 

 

2.6 ITK 
 

ITK står för Identity Tool Kit och är en metod framtagen av Henriette 

Koblanck. Det är en lättillgänglig metod som kan appliceras på en bred 

mängd av designprojekt. Metoden är riktad mot att att stödja designers, 

klienter och aktörer i framtagandet av den visuella identiteten, samt fungerar  

som ett stöd till organisationens styrelse. Metoden stödjer deltagandet av alla 

aktörer i designprocessen. Det kan vara svårt att bilda ett gemensamt språk 

mellan aktörer som kommer från olika områden och skapa konsus. Men det 

är här ITK hjälper till till bättre gemensam förståelse, då klienter kan dela 

olika perspektiv inom ett företag rörande verksamhetens natur och avsikt. 

Samt att det kan förekomma att deltagarna i ett projekt inte har kännedom 

med estetiskt terminologi, vilket kan försvåra kommunikationen med 

designers och andra aktörer inom företaget. 

 

 ITK fungerar delvis som ett kommunikationsverktyg i designprocessen 

genom att engagera alla aktörer i designprocessens tidiga skede. Det möjligör 

för klienter och aktörer att vara med i framtagandet av slutprodukten, istället 

för att vara passiva åskådare.  

Detta leder också till att designprocessen blir mer öppen, utforskande och 

kreativ. ITK svarar på frågor rörande vad verksamheten är idag, vad det 

skulle vilja bli och hur det vill representera sig självt. Det följer sex steg och 

de flesta är baserade på Affect boards, vilket innebär ett collage som utrycker 

företagets profil och betydelsen verksamheten vill förmedla. Processen börjar 

med att utrycka vart företaget står för tillfället och leder vidare till en 

artikulation vad den framtida grafiska profilen ska uttrycka (Koblanck, 

Henriette, Identity Tool Kit, University of Kalmar DPT: Communication and 

Design, Kalmar). 
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3 Metoder 
 

3.1 Datainsamling 
 

Vi kommer att använda oss av böcker och dokumentstudier som teknik 

gällande datainsamling. Vi kommer även att använda oss av intervjuer, samt 

observationer på hur marknaden ser ut idag. 

 

 

3.2  Definiera Interaktionsramverket 

 
Interaktionsramverket behandlar den grundliga strukturen av layouten på 

skärmen (exempelvis Smartphonen). Det behandlar även vilket flow som ska 

finnas, behoven och själva organiseringen av produkten. Alan Cooper 

beskriver sex olika steg för att definiera interaktionsramverket. Dessa är som 

följer: 

 Definiera formfaktor, hållning och inmatning 

 Definiera funktionella element och data-element 

 Bestämma funktionella grupper och hieararki 

 Skissa fram interaktionsramverket 

 Skapa nyckel-scenarier 

 Kontrollera designen med valideringsscenarier 

Man behöver inte alltid angripa områdena i en specifik ordning utan här finns 

utrymme för kollaboration.  

De olika stegen beskrivs på följande vis: 

 

Definiera formfaktor, hållning och inmatning 

Det första man bör göra är att definiera formfaktorn. Det vill säga att skapa 

ett ramverk som definierar det man vill designa. Är det en mobil applikation 

som ska läsas på en mobilskärmsupplösning eller är det en applikation som 

ska läsas på en högupplöst datorskärm? Eller är det en bankomatskärm som 

ska användas av tusentals personer? Oavsätt vad du designar så behöver du ta 

reda på vilka begränsningar som finns i designen. Om det är svårt att se vilka 

begränsningar som finns så kan man se till sina skapade personas och 

scenarier för att enklare se inom vilket sammanhang designen kommer 

användas. Om en produkt behöver både mjukvara och hårdvara så behöver 

man även involvera industridesign. 
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I samband med att man tar fram formfaktorn så bör man se till hållningen av 

produkten och bestämma vilken inmatningsmetod man kommer använda sig 

av för systemet. Hållningen står i relation till hur mycket uppmärksamhet 

användaren ger till produkten samt hur produkten svarar på den 

uppmärksamhet som användaren ägnar den. 

 

Inmatningsmetoden behandlar hur användaren interagerar med produkten. 

Det finns många olika valmöjligheter på inmatningsmetod och exempel på 

detta kan vara om man använder sig av ett tangentbord, en mus, touch-screen, 

röststyrning, fjärrkotroll etc. Det gäller här att komma fram till vilken som är 

den primära inmatningsmetoden för den specifika produkten.  

 

Definiera funktionella element och data-element 

Data-element är de fundamentala subjekten av interaktiva produkter. 

Oberoende om det handlar fotografier, e-post etc. så är dessa objekt 

basenheterna som man ska referera till, svara till och agera efter gällande de 

personer som använder produkten. Man ska även se till att dessa passar in i 

sin Personas mentala modell. Det är viktigt att katalogisera dessa dataobjekt, 

eftersom produktens funktionalitet är definierad i relation till dessa. Det är 

också viktigt att ha i åtanke relationen mellan dataobjekt, det vill säga om ett 

objekt innehåller flera dataobjekt (som exempel fotografier i ett fotoalbum). 

Denna tanke kan dock hållas på en låg nivå om din persona inte kräver annat.  

Funktionella element syftar på vad man kan göra med data-elementen och hur 

dessa är presenterade i gränssnittet. Desssa är verktyg för att kunna använda 

och placera data-elementen. Det är här vi skapar kraven som vi har till de 

funktionella elementen och genom detta så blir designen verklig. 

Kontextscenariet skapar en överblick på hur det kommer att se ut för 

användaren, men det är nu som man gör själva överblicken verklig. Ofta när 

det kommer till ett behov i en design så genererar detta flera 

gränssnittselement. Ett exempel som Alan Cooper tar upp i boken About 

Face-The Essentials of Interaction Design (2007) är som följer: 

 

"Vivian (persona) behöver använda sin smartphone för att ringa till hennes 

kontakter. De funktionella elementen som då behövs är följande: 

 

 Röststyrning (röst-data förknippade med kontakten) 

 Fördelade snabbupprigningsknappar 

 Välja en kontakt från en lista 

 Välja en kontakt från en e-mail-lista, möte eller memo" 

Här behöver man gå tillbaka till sina kontext-scenarier eller  målsättningar 

för sin persona för att se att lösningarna som man skapat är anpassade efter 

situationen. Det finns olika lösningar till de identifierade användarbehoven. 
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Alan Cooper föreslår att man ska fråga sig själv vilken av lösningarna som är 

mest sannolika att: 

 

1. Genomföra användarmålet på effektivaste sätt 

2. Passa in på designprinciperna 

3. Passa in på teknologin eller inom kostnadsramarna 

4. Passa in på andra behov 

 

En annan aspekt att se på det är att låtsas att systemet är mänskligt när man 

strukturerar interaktions-nivåernas detaljer. Själva interaktionen med sytemet 

ska vara på samma sätt som man interagerar med en hjälpfull, förstående 

människa. Så när man bestämmer interaktionen och behoven tillsammans 

med grupperingarna och de funktionella elementen så ska man fråga sig själv 

vad en hjälpfull människa hade gjort? Hur hade en mänsklig interaktion känts 

som? Det vill säga bemöter produkten din persona på ett humant sätt? Man 

vill skapa så lite problem för användaren som möjligt, det vill säga hur kan 

mjukvaran erbjuda hjälpsam information till användaren. Ett exempel på ett 

hjälpsamt system kan vara om du använder din telefon till att maila med. Låt 

säga att du får ett mail från en ny kontakt, då frågar systemet dig om du vill 

spara den nya kontakten. Ett system som inte är hjälpfullt hade tvingat dig till 

att skriva ner mailadressen på papper och sedan knappa in den i telefonen 

manuellt.  

 

Bestämma funktionella grupper och hierarki 

När man har skapat sig en lista med funktionella element och data-element så 

är det dags att organisera dem i grupper och funktionella enheter och 

bestämma hierarkin. De olika elementen har olika uppgifter i designen. Så det 

gäller att gruppera dessa i utefter sin personas flow. Det gäller att ta hänsyn 

till både uppgiften hon ska lösa samt samt mellan de olika relaterade 

uppgifterna. Enligt Alan Cooper ska man ta hänsyn till följande delar: 

 

 Vilka element behöver stort video-utrymme och vilka behöver det 

inte? 

 Vilka element är behållare (eng. Container) för andra element? 

 Hur ska behållare vara arrangerade för att det ska skapa ett flow? 

 Vilka element ska användas tillsammans och vilka ska inte användas 

tillsammans? 

 I vilken följd ska en grupp av relaterade element användas? 

 Vilka interaktionsmönster samt vilka principer ska man använda sig 

av? 

 Hur påverkar personans mentala modell organiseringen? 
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Det är nu man ska organisera datan och dess funktioner i förstagrads-

behållare (containers), som exempelvis ramar, paneler, skärmar etc. Under 

designens fortlöpande kan det hända att dessa grupperingar ändras, speciellt 

när man ritar på gränssnittet. Man ska även bestämma vilka som kommer 

vara de primära skärmbilderna, som exempel första bilden du ser när du 

öppnar upp ett program. En skärm (eng. Screen.view) kan innehålla flera 

delar, som exempel om en användare behöver boka ett möte, så kan det vara 

bra att ha en kalender och en kontaktlista i en och samma skärm. När man 

skapar grupperingar så behöver man ta hänsyn till hur själva plattformen ser 

ut, det vill säga hur skärmen på mobiltelefonen ser ut, om det är en telefon vi 

designar för. Även formfaktorn och inmatningsmetoden är viktiga delar att ta 

hänsyn till. Det är bra att använda sig av designprinciper och mönster när det 

kommer till behållare för objekt som ska användas tillsammans. Alltså objekt 

som används i en process ska oftast ligga intill varandra.  

 

Skissa fram interaktionsramverket 

Det är viktigt att gestalta gränssnittet i början så att det ser väldigt simpelt ut 

och inte fördjupa sig i detajljer. Alan Coopers grupp refererar till detta 

stadium som den rektangulära fasen, på grund av att skisserna delas upp i 

grova rektangulära områden där sedan dessa benäms med en etikett, som 

speglar vilken funktion området utgör. Det kan röra sig om att ett rektangulärt 

område ska representera att gränssnittet har en filterfunktion eller en 

sökfunktion etc.  

Illustrera och förklara hur ena grupperingen påverkar den andra.  

 

Det går bra att skissa olika sätt att anpassa de övre behållarna (eng. 

containers)  i gränssnittet. Att skissa ramverket är en iterativ process vilket är 

bäst genomförd i en liten samarbetsvillig grupp, rörande en eller två 

interaktionsdesigners och en grafisk/visuell eller en industri-designer. Genom 

att hålla en övergrippande känsla i skissen utan att fördjupa sig i detaljer, 

undviker man risken att missa sammanhanget. Dessutom blir det lättare att 

göra stora designförändringar, utforska olika sätt att presentera information 

och funktionalitet. Det lönar sig att testa sig fram med olika arrangemang och 

sedan genomföra validerings-scenarier, innan man bestämmer sig för en 

slutgiltlig lösning.  

Att fördjupa sig för mycket detaljer i början hämmar designern att byta 

riktning till vad som kanske skulle kunna resultera i en överlägsen lösning. 

Det är lättare att överge eget arbete och försöka sig på en annan lösning när 

det är inte mycket arbete investerat.  

 

Ett bra verktyg att använda i grupp är whiteboard-tavlan. Den främjar 

sammarbete och diskussion samt det är lätt att sudda ut och rita om. En 

digitalkamera förser ett enkelt sätt att fånga idéer för senare referens. När 

skissen når en rimlig nivå av detaljer, blir det användbart att använda sig av 
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ett datorbaserat ritverktyg . Det gäller att välja ett program som man trivs 

med för att jobba snabbt, grovt och på en övergrippande nivå. Det är värt att 

skapa skisserna med en egenskap som behåller den skissiga visuella stilen, då 

den stilen främjar diskussion kring design och kräver inte uppmärksamhet 

kring det rent estetiska. Det är också viktigt att enkelt rendera flera olika 

sammanhängande skärmtillstånd som skildrar beteende i nyckel-scenarierna.  

 

Tilldela principer och interaktionsmönster 

Det finns vanliga designprinciper och interaktionsmönster som är skapade av 

många års forskning inom interaktionsdesign. Det är bra att ta del av dessa 

för att inte slösa tid på frågor som det redan finns svar på. Ibland kan det 

dock krävas att man kommer på egna lösningar för problem, men oftast så 

skall det ligga goda skäl till grund för detta. Scenarier erbjuder ett topp-botten 

tillvägagångsätt gällande interaktionsdesign. Där man upprepar detaljerade 

designstrukturer från exempelvis förstasidan i en applikation till de små 

delarna inom applikationen. Principer och interaktionsmönster tillger ett 

båtten-topp tillvägagångsätt för att balansera scenarierna. Dessa kan även 

användas för att organsiera olika element i designen, oavsätt var man 

befinner sig i processen. 

 

Skapa nyckel-scenarier 

Ett nyckel-scenarie beskriver hur en persona interagerar med produkten och 

använder interaktionsramverkets alfabet. Man fokuserar på dagliga händelser 

och på uppgiftsnivå. Som exempel i en sms-applikation så är nyckelvägarna 

att man tittar på ett sms och skriver ett nytt, inte att man kofigurerar en ny 

kod för sms-applikationen. Denna typ av scenarie utvecklas från kontext-

scenarier, fast skillnanden här är att man går in på detaljer där ens persona 

interagerar med olika funktioner och data-element som är uppbyggda av 

interaktionsramverket. Desto mer vi tillägger i interaktionsramverket desto 

mer måste vi gå in på detaljer i nyckel-scenarierna. Dessa scenarier är mer 

uppgiftsorienterade och fokuserar på de detaljer som beskrivits ytligt i 

kontext-scenarierna. Nyckel-scenarierna ska beskriva i detalj varje stor 

interaktion samt varje väg som användaren kan gå i designen. 

 

Storyboarding 

Precis som storyboards används i filmskapande och serier så kan dessa vara 

bra att använda i samband med nyckel-scenarier. För tillsammans med 

narrationen av ett scenarie och bilderna i storyboardet så kan du få fram exakt 

hur en designlösning hjälper en persona att nå sitt mål. 

 

Kontrollera designen med valideringsscenarier 

När du har skapat storyboards tillsammans med dina nyckel-scenarier och 

gjort nödvändiga justeringar i interaktionsramverket och allt flyter på bra och 
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du är säker på att du på väg i rätt riktning i designen, då ska du fundera på de 

bitarna som inte är lika frekventa och de mindre viktiga interaktionerna.  

 

Valideringsscenarier används för att svara på frågor som "Vad händer om det 

blir så här" eller "Vad gör man om detta händer". Det gäller alltså att peta hål 

på designen och laga det som behövs. Enligt Alan Cooper så finns det tre 

huvudkategorier inom valideringsscenarier och dessa är som följer (i den 

ordningsföljd som bör användas): 

 

1. En variant av nyckelvägscenarier - Detta gäller alternativa eller 

mindre använda interaktioner. Dessa kan vara undantag som man 

stöter på ofta, verktyg som man inte använder så ofta eller vyer man 

inte tittar på så ofta.  

2. Nödvändiga-att-använda-scenarier - inkluderar de handlingar som 

man måste göra, fast inte så ofta. Som exempel, uppdateringar eller 

konfigureringar. Dessa behöver bli förklarade med god pedagogik, 

eftersom de inte stöts på så ofta. Ett exempel på ett nödvändiga-att-

använda-scenarie är om en dator säljs i andra hand och den nya 

ägaren måste radera den gamla datan i datorn. 

3. Utkants-scenarier - behandlar saker som produkten inte måste göra så 

ofta men klara av att hantera. Programmerare fokuserar ofta på denna 

typ av scenarier på grund av att man då hittar källan till buggar och 

instabilitet i programmet. 
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3.3  ITK 
 

För att ta fram en grafisk profil går man igenom följande steg: 

 

Steg 1: State board 

Första steget är att beskriva verksamhetens aktuella visuella identitet. 

Företagets profil är beskriven med hjälp av kärnvärden. Dessa kärnvärden har 

positionen att fungera som verksamhetens ledord. Man listar ledorden som 

kan vara i stil med miljömässigt eller sociallt strävande etc. Ledorden ska 

beskrivas, men inte i större stycken än tre meningar. Till dessa ska man ta 

fram ett affect board med tre till fem bilder så att diskussionerna kring dessa 

inte blir för abstrakta eller för konkreta. Detta steg skall leda till att fastställa 

ett gemensamt språk och bidrar till att individuella interpretationer för 

medlemmarna i workshopen är klargjorda. 

 

Steg 2 – Position board 

Meningen med detta steg är att beskriva kontexten där organisation opererar 

inom, specifikt inom vilken marknad. För att skapa sig en referensram så tar 

man fram ord som är dikotomier till varandra och beskriver organisationens 

kontext, som sedan placeras ut på en matris. Till exempel kan orden vara 

dyrbar/billig, enkel/komplex osv.  Till orden tillsätts bilder som förtydligar 

dessa i samma anda som gjordes med ledorden. Därefter placeras 

organisationen ut på matrisen, där det anses som lämpligast. På så sätt 

uppmuntras deltagarna att tänka kring deras kontext och bli mer medvetna 

kring den.  

 

Steg 3 – Future board 

Här tydliggörs företagets framtida strävan där man illustrerar verksamhetens 

framtida profil och visuella identitet. Det är framtaget på liknande sätt som 

med användningen av kärnvärden, var verksamheten önskar att vara i 

framtiden. Man använder sig av affect board som man skapade i föregående 

steg, och placerar ut på matrisen vart man vill att verksamheten ska sträva 

emot. Genom att markera ut på matrisen vart verksamheten vill nå, blir det 

klart hur framtida utveckling kommer se ut och hur den relaterar till den 

resterande organisationens kontext. Position board och Future board visas i 

bild 5. 

 

 

  

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5:  Position board och Future board  

 

Steg 4 – Colour and Form 

I detta steg skapar man en bas för den framtida visuella identiteten, genom att 

ta tillgodo föregående värderingar och översätta de affektiva kvalitéerna. 

Man tar fram färger och form från affect board man skapade innan. Det är 

viktigt att fortfarande vara sparsam med mängden färger och former man tar 

fram för att bibehålla en klarhet i den slutgiltiga grafiska profilen. Colour and 

form visas i bild 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Colour and form 

 

 

Steg 5 – Condition/Tone 

I detta steg föreställer man sig vilken ton organisationen ska att ha – rolig, 

allvarlig, aggressiv osv. Mer än tre ord kan skapa förvirring. Denna del av 

processen är en direkt påbyggnad från steg 4 och 5 och riktar sig mot att ta 

fram en idé av ett konceptuellt ramverk för den framtida profilen och grafiska 

identiteten. Man bestämmer attributen till färgerna, formen och tonen.  
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Steg 6 – Guidelines 

Allt material som är framtaget är nu strukturerat på ett sådant sätt att det 

skapar en riktlinje för den grafiska profilen. I detta steg är alla komponenter 

närvarande för att designers ska kunna frammana verksamhetens identitet och 

profil. 

 

3.4  Kvalitativ datainsamling - Intervju 
 

Det finns olika sätt att samla kvalitativ data på. Man kan intervjua aktörer för 

att skaffa sig en förståelse kring affärssidan och technologin man arbetar med 

eller experter inom domänen som produkten kommer operera inom. Att 

utföra observationer är en god metod för att komma närmare användarna och 

få en djupare förståelse för hur produkten används, speciellt om 

observationerna utförs i den naturliga miljön där produkten brukas användas. 

Varje metod har sina tillämpningsområden och fördelar sam nackdelar. Det vi 

kommer titta närmare på är hur man kan utvina data från potentiella framtida 

användare samt nutida användare av produkten i fråga och sammanställa det 

på ett sätt som kommer främja designen. Alan Cooper påstår att utvärdering 

av en användare med en given produkt borde sttå i fokus under design 

insatsen.   

 

Det är viktigt att både prata med en befintlig användare av en produkt samt 

potentiella användare, vilket innebär användare som för närvarande inte 

använder sig av produkten men är goda kandidater att använda den i 

framtiden. Detta med anledning av att det finns behov som kan bli uppfyllda 

med hjälp av produkten. Att intervjua nutida användare och potentiella 

användare upplyser en om vilka erfarenheter som man erhåller av den 

nuvarande versionen av produkten.Vidare blir användarens relation tydligare 

hur hon förhåller sig mentalt gentemot produkten. 

 

Öppen intervjumetod 

Det finns många olika intervjumetoder, öpnna intervjuer är en av dessa och 

enligt Fontana och Frey (2004) i Interaction Design - Beyond Human 

Computer Interaction, Sharp, Rogers, Preece, 2007) beskrivs öppna 

intervjuer på följande vis: 

Öppna intervjuer ger mest frihet för att samla in data. De är utforskande och 

liknar konversationer kring ett givet ämne, där de går betydligt djupare. 

Vilket är en av fördelarna med att använda sig av öppna intervjuer, då det 

genererar mycket data, men samtidigt är dessa svårare att använda i 

jämförelser. Om målet med intervjun är att få feedback på en ny designidé 

lönar det sig att använda sig av öppna intervjuer.  
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Det som är intressant att utvärdera är hur produktens kontext passar in i 

användarnas liv och arbete. När, varför och hur används produkten eller hur 

kommer den att användas. Om det inte finns en existerande produkt så jämför 

man med liknande produkter eller analogiska system. Vidare så undersöker 

man vad användarna behöver ha för kunskap för att använda produkten, man 

undersöker domänkunskap från användarens perspektiv. Man studerar 

nuvarande uppgifter och aktiviteter som produkten måste kunna stödja och 

dessutom de som inte stödjs. Att få en insikt inom användarnas motivationer 

och mål är väsentligt, delvis för att kunna möta deras förväntningar men även 

för att förstå varför användaren vill bruka produkten. Man vill få fram vad 

användarnas förväntningar är kring produkten och man granskar vilka 

frustrationer och problem som uppstår med nuvarande produkter (Sharp, 

Rogers, Preece (2007) Interaktion Design - Beyond Human Computer 

Interaction). 
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4 Genomförande och urval 
 

4.1 Designramverket 
 

Till designramverket har vi skapat tre stycken personas och dessa går att läsa 

om i bilaga 3. 

 

Vidare har vi skapat ett kontextscenarie för att ta definiera efterföljande 

designsteg. Vi använder scenariet för att utforska designen som vi ska skapat. 

Det bidrar till att vi lättare kan definiera funktionella element och data-

element. Som i sin tur leder till att vi kan skapa en sitemap för hierarki och 

grupperingar. Vårt kontextscenarie går att läsa i bilaga 4: 

 

Första steget när vi tog fram designramverket var att: 

 

Definiera formfaktor, hållning och inmatning 

 

Applikationen kommer att användas på en Smartphone/Iphone. Man kommer 

att använda sig av en touch screen för att navigera inom appen. 

Ljushetsgraden justeras oftast via inställningarna i telefonen/Ipaden. Dock 

kommer vi behöva komma fram till vilka färger vi ska använda för att 

kontrast och ljusstyrka ska bli optimal. Även de personer som har nedsatt 

färgseende ska inte ha några problem med att använda applikationen. 

Appens hållning är baserat på hur mycket tid användaren kommer att lägga 

på den, I detta fall kommer användaren att nyttja appen i ca 1 timme per 

vecka. Det vill säga under de tre träningspass som kommer att pågå under en 

veckas period (exempel mån-ons-fre). 

Gällande inmatning så kommer användaren i det första steget att behöva 

ladda ner appen från exempelvis Android Market. Hon behöver då tillgång 

till en Smartphone med Internet-uppkoppling. Hon komer att använda sig av 

en touch screen för att navigera sig fram till appen. Även andra faktorer 

spelar in och är: 

 

 Smartphonen/Ipaden ska vara laddad 

 Kreditkort kopplat till Android market 

 Android Market konto 

 Tid till nedladdning och installation på Smartphonen/Ipaden 
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Definiera funktionella element och data-element 

 

Funktionella element 

 Mata in personlig information. 

 Tolka informationen och anpassa sig till användaren, samt visa 

relevant information för användaren. 

 Påminnelse, alarmfunktion (grafisk bild, training session starts in 10 

minutes). 

 Val av svårighetsgrader. 

 Svårighetsgraden anpassas under sessionernas gång. 

 Gratulation med en grafisk bild av vikinghövdingen som ger en 

belöning till användaren i form av ett objekt till avataren. 

 Efter avslutad session får användaren en hint om nästa träningspass. 

 Träningspassen har olika övningar. 

 

Data-element 

 Ljud (påminnelse etc). 

 Tidtagare 

 Grafiska bilder (objekt, vikinghövdingen, svärd etc.). 

 Text 

 JAVA-kod 

Övriga behov 

 Androidlicens. 

 Finansiera programmerare. 

 Prissättning på app på marknaden. 

 Tekniska behov (plattform, storlek etc.) 

 

Bestäm funktionella grupper och hierarki 

 

När vi skulle rita upp grupperna och hierkarkin (Sitemap) valde vi att arbeta i 

Google docs-drawings. Anledningen till detta är att vi ansåg att det var enkelt 

att arbeta i, gav tydliga bilder med texter samt att vi kunde redigera och skapa 

tillsammans, trots att vi befann oss på olika platser i landet. Med andra ord så 

kunde vi arbeta tillsammans online direkt med programmet. Den skiss vi fick 

fram illustreras i bild 7. 
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Bild 7: Sitemap Viking Apprentice 
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Konstruera nyckelsscenarier 

 

Vi utgick från vår persona Martin när vi skapade vårt nyckelscenarie. Vi 

ansåg att Martin var den mest lämpade personan för vårt projekt och den 

primära målgruppen. Vårt nyckel-scenarie går att läsa i bilaga 5. 

 

Kontrollera konstruktionerna med validerings-scenarier 

 

Vi har valt att inte ha med valideringsscenarie på grund av den låga 

komplexiteten i applikationen. 

 

Skissa upp det interaktiva ramverket 

 

Vi vet nu vad applikationen ska innehålla och vilka element som ska vara 

presenterade. De funktionella behoven. Skisserna i bilderna 8-9-10-11 

illustrerar i kronologisk ordning hur vi har kommit fram till det interaktiva 

ramverket.  

 

 
 

Bild 8: Interaktiva ramverket, skiss 

 

I bild 8 har vi definierat händelseförloppet i gränsnittet och gjort grova 

skisser på innehållet för varje skärmbild. 
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Bild 9: Interaktiva ramverket, skiss 

 

I bild 9 har vi skissat på startbilden och gestaltat hur informationstexten 

överlappar startbilden. Skissen längst till höger illustrerar ett exempel på hur 

avatarerna kommer se ut, här väljer man även vilket kön man vill att sin 

avatar ska ha. 

 

 
 

Bild 10: Interaktiva ramverket, skiss 
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I bild 10 illustreras de olika skärmbilderna i appen och dess innehåll. Vi ser 

även hur interaktionen kommer att fungera, samt vad som händer när man 

navigerar sig igenom de olika momenten. 

 

 

 
 

Bild 11: Interaktiva ramverket, skiss 

 

I bild 11 ser vi hur en träningssession ser ut från start (vänster övre hörn) till 

slut (vänster nedre hörn). I varje ruta ser vi hur appen beter sig och fungerar 

och vad som händer i varje momen. Vi ser även vilka möjligheter användaren 

har för att interagera med systemet. Desasa bilder är LoFi-skisser. 
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4.2 ITK 
 

Vi valde att använda oss av de delar som vi kände var relevanta för en grafisk 

design av appen. ITK används oftast för att ta fram en grafisk profil eller en 

grafisk identitet till ett företag/verksamhet. I vårt fall valde vi att ta fram det 

till en tjänst, det vill säga en applikation.  

 

Vi har använt oss av State board, Positionboard, Color and Tone, samt 

egenskapad Styleboard för att få fram en specifik stil till bilderna. Vi har i 

Styleboard-skapandet utgått från grundstrukturen i Positionboard. Vi har 

format ITK efter våra egna förutsätttningar och mål för vår tjänst och den 

grafiska designen. 

 

Det första vi skapade utifrån ITK var ett Stateboard med fem ledord som 

representerar vad vår applikation står för. Till detta har vi en mening som 

beskriver varje ord, samt en bild kopplat till varje ledord. I bild 12 illustreras 

vårt State board. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 12: State board Viking Apprentice 

 

Ordet nöjsam valde vi på grund av vi vill att användaren ska känna sig nöjda 

när hon har använt appen. Samtidigt som vi vill att hon ska känna att det är 

roligt under tiden som hon använder den. Till detta så ska det även vara 

motiverande så att det skapar en lust till att använda appen igen. Den ska 

hjälpa användaren genom de olika stegen på ett pedagogiskt sätt, samt till en 

bättre allmänhälsa. Den ska belöna användaren så att hon känner sig 

uppskattad och känner att hon har gjort ett bra jobb. En av de stora 
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grundstenarna hos appen är att den ska vara hälsoskapande, den ska hjälpa 

användaren till att få en bättre allmänhälsa.  

Bilderna som är kopplade till varje ledord ska skapa en bättre föståelse för 

vad orden innebär och är ej direkt relaterade till hur appen kommer se ut rent 

grafiskt. 

 

Nästa steg var att skapa ett positionboard. Här visar det var appen, så som vi 

har tänkt oss att den ska vara, är placerad idag. På grund av att den inte 

existerar än så blir placeringen densamma som i den framtida 

målplaceringen. Detta innebär att positionboardet även blir vårt futureboard, 

så som vi vill att appen ska vara placerad när den lanseras. Bild 13 visar vårt 

positionboard/futureboard, stjärnan visar appens placering. 

 

 
 

 Bild 13: Positionboard/futureboard 

 

 

 I den skapade matrisen valde vi att sätta in orden passivitet gentemot 

interaktivitet och komplexitet gentemot enkelhet. Till dessa satte vi två bilder 

per ord för att tydliggöra vad vi menar med det valda ordet. Placeringen av 

tjänsten kom då att innebära att det lutar sig mer mot enkelhet än komplexitet 

och strukturen ska vara enkel. Man ska kunna använda appen trots om man 

inte har så mycket teknisk kunskap. Samtidigt är den mer interaktiv än 

passiv, på grund av att viss interaktion kommer att ske mellan användare och 

app. 
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Färgerna som vi har kommit fram till (subjektiv bedöming) är tre grundfärger 

för applikationen. Vi har använt oss av ett  program som heter Kuler 

(http://kuler.adobe.com/). Den första färgen ska gå åt det gula, guldiga hållet. 

Den andra färgen kommer att gå mot mörkgrå/mörkbrun, granit-jordfärgad. 

Den sista färgen är benvit. Anledningen till dessa färger är att det ska vara 

anpassat till vad vi anser symboliserar Vikinga-stilen. Med andra ord så ska 

det ge en känsla av dyrbarhet-guld, dödlighet-benvit, stenkaraktär-mörkgrå. 

De färger vi kommer att gå efter har följande CMYK-koder: 

 

Gul: CMYK-0-29-91-0 

Mörkgrå/Mörkbrun: CMYK-0-5-17-86 

Benvit: CMYK-0-3-12-0 

 

Färgerna illustreras i bild 14. 

 

 
 

 Bild 14: Färgbild med CMYK-koder 

 

Formmässigt så vill vi att applikationen ska vara stilren som grundstruktur 

men samtidigt hålla ett tema av vikingstilen. Bildmässigt så kommer avatar-

bilderna gå mot Manga/Fantasy. Medan träningsbilderna kommer gå mot 

realistiska bilder med med inslag av Comical och Manga. Vi har skapat ett 

Styleboard för att illustrera hur bilderna kommer att vara presenterade i 

applikationen. Bilden 15 visar vårt Styleboard. 
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 Bild 15: Styleboard 

 

Vi har även letat fram exempel på hur vi vill att våra avatarer ska se ut i 

appen. Nedan presenteras några exempel i bild 16 som vi kommer att 

använda oss av som grund för Avatar-skapandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 16: Viking-exempel 
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Logotyp 

 

Utifrån den fakta vi har fått fram genom ITK så kommer logotypen för appen 

att ha följande attribut. Den ska vara stilren, ha en svart bakgrund med en text 

samt en bild på en Vikingahjälm. De tre grundfärgerna som vi fått fram, gul, 

grå-brun och benvit, kommer att vara tydligt framträdande. Ur hjälmen 

kommer två horn sticka ut, med formen av två hantlar. Se LoFi-skiss bild 17. 

 

 

 
 

 Bild 17: LoFi-skiss logotyp 

 

4.3 Öppen intervjumetod 
 
Med anledning av att vi skapar en ny design så använder vi oss av Öppen 

intervjumetod för att ta reda på väsentliga delar av vår design. De 

huvudsakliga frågeställningarna som diskuterades under intervjuerna är som 

följer (dessa frågor är mer som riktlinjer för diskussion än konkreta frågor): 

 Hur kommer appen att användas? 

 När kommer den att användas? 

 Varför kommer den att användas? 

 Vad behöver användarna veta för att använda sig av produkten? 

 Vilka mål och motivationer finns det för att använda produkten? 

 Vilka förväntningar har man från produkten? 

 Vilka problem och frustrationer finns hos aktuella produkter? 

 

Under själva intervjuerna antecknade vi de huvudsakliga svaren kopplade till 

frågorna. Vi utforskade även idéer tillsammans med intervjupersonerna och 

antecknade dessa. Resultatet av intervjuerna presenteras i resultatdelen av 

rapporten. 
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5 Resultat 
 

5.1 Designramverket 
 

Genom designramverket har vi kommit fram till att vi ska skapa en 

applikation som är anpassad för en Smartphone. Vi har skapat ett 

kontextscenarie där vi får fram hur vi vill att vår design ska fungera i 

praktiken. Vi har skapat skisser som illustrerar hur vår applikation ska se ut 

grafiskt och hur själva interaktionen och navigationen går tillväga, det vill 

säga interaktionsramverket. Dessa bilder presenteras i kap. 4.1  

interaktionsramverket, samt skissbilder 8-11. Vi definierade 

funktionaliteterna i applikationen och skapade interaktionsramverket: 

 

Funktionella element 

 Mata in personlig information 

 Tolka informationen och anpassa sig till användaren 

 Visa relevant information för användare 

 Påminnelse 

 Alarmfunktion (Grafisk bild ex. Training session starts in 10 min) 

 Val av svårighetsgrader 

 Svårighetsgraden anpassas under sessionens gång 

 Gratulation med en grafisk bild av vikingahövdingen. Vilken ger en 

belöning till användaren i form av ett objekt, som tillges avataren 
 

Nästa del vi fick fram var data-elementen, dessa är som följer: 

 

Data-element 

 Ljud (påminnelse etc). 

 Tidtagare 

 Grafiska bilder (objekt, vikinghövdingen, svärd etc.). 

 Text 

 JAVA-kod 

Vidare kom vi fram till övriga behov och dessa är: 

 

 Androidlicens. 

 Finansiera programmerare. 

 Prissättning på App på marknaden. 

 Tekniska behov (plattform, storlek etc.) 
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Vi har knutit samman designen i ett nyckel-scenarie och vi har definierat hur 

designen kommer att användas av användarna. Designen kommer att 

användas på följande vis: 

 

 Starta upp appen 

 Man ser en välkomstbild, på bilden läser man en beskrivning på hur 

appen fungerar 

 Väljer kön i form av en knapp, male/female 

 Man ser sedan sin avatar 

 Starta en träningssession 

 Navigerar i träningssessionen 

 Återvänder till avataren 

 

 

5.2 ITK 

 

Den grafiska profilen vi skapat i ITK visar hur applikationen ska se ut 

grafiskt gällande färger, former, attityd och stil. 

 

De moment vi har använt i ITK är följande: 

 

I vårt stateboard fick vi fram ledorden Nöjsam, Motiverande, Hjälpsam, 

Belönande och Hälsoskapande.  

 

Dessa orden betyder följande: 

 

Nöjsam - Användaren ska känna att det är roligt att använda tjänsten. 

 

Motiverande - Användaren ska känna att det är motiverande att fortsätta 

använda tjänsten 

 

Hjälpsam - Tjänsten ska hjälpa användaren till att kunna genomföra de olika 

steg som den presenterar, samt hjälpa henne till en bättre allmänhälsa 

 

Belönande - Tjänsten ska belöna användaren så att hon känner sig uppskattad 

och att hon gör ett bra jobb 

 

Hälsoskapande - Tjänsten ska frambringa en bättre allmänhälsa hos 

användaren 

 

Vårt State board illustreras i i kap. 4.2 bild 12. 
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Nästa steg i ITK vi valde att ha med var att ta fram ett Position board och vårt 

Position board är också ett futureboard. Denna visar var appen ska vara 

placerad idag och i framtiden. Detta på grund av att appen inte existerar än. 

Vårt Positionboard visar var appen är placerad. 

 

I kap 4.2 bild 13 illustreras vårt Position board. 

 

Vidare skapade vi en subjektiv bedömning i steget Colour and Tone. Det vi 

kom fram till var att vi ska utgå ifrån tre grundfärger som ska finnas i 

applikationen. Dessa färger har följande CMYK-koder: 

 

Gul: CMYK-0-29-91-0 

Mörkgrå/Mörkbrun: CMYK-0-5-17-86 

Benvit: CMYK-0-3-12-0 

 

I kap. 4.2 bild 14 illustreras en bild på våra grundfärger till applikationen.  

 
När det kommer till formen så vill vi att appliakationen ska vara stilren men 

samtidigt hålla ett tema av vikingastilen (subjektiv bedöming). Genom vårt 

egenskapade Styleboard så har vi kommit fram till vilken stil som vi vill att 

applikationen ska förmedla. Detta Style board illustreras i kap. 4.2 bild 15. 

 

Vi gjorde även ett kollage som gav inspiration till avatarskisserna och det 

tema som appen ska hålla. Detta kollage illustreras i kap.4.2 bild 16. 

 
Utifrån den fakta vi har fått fram genom ITK så kommer logotypen för appen 

att ha följande attribut. Den ska vara stilren, ha en svart bakgrund med en text 

samt en bild på en Vikingahjälm. De tre grundfärgerna som vi fått fram, gul, 

grå-brun och benvit, kommer att vara tydligt framträdande. Ur hjälmen 

kommer två horn sticka ut, med formen av två hantlar. Se kap. 4.2 bild 17. 
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5.3  Öpppen  Intervjumetod 
 

Vi har genomfört två intervjusessioner med en person i vardera. 

Diskussionsfrågor vi använde som vägledningsfrågor under intervjuerna finns 

i bilaga i kap. 4.3 och även i bilaga 6. 

 

Resultatet av intervjuerna, med vägledningsfrågorna, är som följer: 

 

 Träningen blir mindre tråkig, ofta uppfattas träning som trist.  

 Appen används efter arbete och hemma.  

 Man behöver ha grundläggande kunskap inom mobila applikationer. 

Det skulle vara kul att använda den så man slipper gå och träna på ett 

gym.  

 Det är bekvämt att träna hemma.  

 Det är även roligt att använda den på grund av hur den är utformad. 

Det vill säga att man får belöningar och att man har en avatar i 

träningen som man bygger på med vapen som man erhåller under 

träningens fortlöpande.  

 Använder inte appar för tillfället så svårt att svara på om vilka 

frustrationer det finns hos liknande produkter.  

 Det finns inte heller någon liknande produkt på marknaden som dem 

känner till som fungerar på samma sätt som applikationen vi 

utvecklar. 

 Det var delade åsikter kring om att bli påmind att träna vid tillfällen 

då man inte använder appen. 

 

Vidare har vi utforskat designen med intervjupersonerna och vi kom fram till 

att man kan begränsa antal träningssessioner per dag. Detta minskar 

skaderisken och ger en bättre träningsfördelning.  
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6 Diskussion 
 
6.1 Problemlösning och resultat 
 
Vår frågeställning i projektet var Hur skapar man en mobil applikation som 

motiverar till bättre grundhälsa? För att kunna besvara denna fråga så tog vi 

fram ett antal andra frågeställningar, på grund av att vi arbetar induktivt. 

Dessa frågeställningarna är som vägvisare till att få fram ett resultat i 

huvudfrågan. Frågeställningarna är som följer: 

 

 Vad krävs för att skapa motivation, hos en individ, för att få en bättre 

grundhälsa? 

 Hur fungerar kroppen ur träningssynpunkt gällande muskler? 

 Vilka typer av träningsövningar kan man genomföra i hemmiljö utan 

att behöva skaffa sig redskap, det vill säga vikter, träningsmaskiner 

med mera? 

 Vilka metoder och teorier är lämpade för att skapa ett interaktivt 

system? 
 

För att vi ska kunna besvara frågeställnignarna så har vi tittat på olika teorier. 

Dessa teorier är användbarhet och gränssnittsdesign, motivationsteori, 

muskelmorfologi och fysiologi, träningsmetoder,  användarcentrerad design, 

designramverket och ITK. 

 

Vi har tittat på gränssnittsdesign ur Alan Coopers synvinkel i boken About 

Face 3.0 - The Essentials of Interaction Design (2007) Indianapolis, USA. 

Samt artikeln Guidelines for handheld mobile interface design, Gong, Jun, 

Tarasewich, Peter. College of Computer and Information Science, 

Northeastern University, Boston, USA. 

 

Följande resultat har vi kommit fram till gällande våra frågeställningar: 

 

Vilka metoder och teorier är lämpade för att skapa ett interaktivt system?  

Det finns viktiga faktorer som man behöver ha i åtanke när man designar ett 

grafiskt gränssnitt för en mobil applikation. Vi har använt oss av 

deisgnramverket och interaktionsramverket (se kap. 5.1). Det vi har tittat på 

och implementerat i vår applikation är att den ska erbjuda informativ 

feedback. Detta har vi skapat genom att när man trycker på träningssessionen 

så kommer det upp en beskrivning på hur man ska genomföra 

träningsessionen, man får alltså en direkt respons till den handling man utför i 

gränssnittet. Även när man väljer träningsssession så kommer det upp en 

informativ text samt bild på vad användaren kan vänta sig i nästa steg. 

Interaktionen i applikationen är viktig och det krävs att systemet är 

strukturerat på ett så användarvänligt sätt som möjligt (se kap. 2.1). Vidare  
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har vi en nedräknare inför träningssessionen som tillger användaren 

information om att sessionen snart börjar. Vi har även en timer som håller 

koll på tiden för varje övning. Den är utformad på ett sådant sätt att den visar  

hur lång tid det är kvar av övningen. Etapperna i programmet är utformade så 

att användaren vet var hon befinner sig i processen, det vill säga den har en 

början, en mitt och ett slut. Detta illustreras med hjälp av en startknapp för 

sessionen, en tidtagning när övningen håller på och en gratulationstext och 

bild när sessionen är över. Gällande övningarna i sessionerna så har vi även 

där en tydlig början, mitt och avslut. I början förbereder man användaren för 

övningen med en bild på nästa övning, mittdelen är själva träningsprocessen 

med informationstext samt illustrativ bild på övningsutförandet. Slutdelen 

notifieras med en ljudsignal när timern har nått sitt slut och övningen är 

avklarad (se användbarhet och gränsnittsdesign, Guidelines for handheld mobile 

interface design kap. 2.1). 

 

Användaren har kontroll över applikationen eftersom det är utformat så att 

användaren har frihet att välja vilken träningssession som passar henne (se 

kap. 2.4). Det är enkelt att komma åt applikationens olika funktioner eftersom 

systemet kommer ihåg de val man gjort, det vill säga valen blir sparade i en 

databas. Vi har även sett till så att användaren kan ångra ett val hon gjort i 

applikationen. Detta stödjs med hjälp av Smartphonens tillbakaknapp (Silk 

touch, hårdvara).  

 

Applikationen är även designad ur nöjessynpunkt, specifikt när det kommer 

till det estetiska. Detta har uppnåtts genom att skapa gemytliga färgsättningar, 

samt ett specifikt tema, den egentolkade Vikingastilen, som vi har utformat 

med hjälp av metoden ITK (se kap 5.2). Färgerna i applikationen har tagits 

fram med hjälp av Adobe Kuler (se kap. 4.2) 

Namnet på applikationen, Viking Apprentice, har skapats genom en dialog 

mellan oss i designteamet. Logotypen har skissats fram med hjälp av 

underlag från ITK (se kap. 4.2, bild 17 LoFi-skiss) 

 

Knapparna där man väljer kön, i applikationen, är placerade och utformade så 

att felval av dessa är minimal. Även itemboxarna där avatarens utrustning 

läggs (som man erhåller vi varje avlsutad session) är utformade på ett 

användarvänligt sätt (se kap. 2.2.1) 

 

Vad krävs för att skapa motivation, hos en individ, för att få en bättre 

grundhälsa?  

Här har vi tittat på igenom olika teorier kring detta. En av de viktigaste 

aspekterna för att motivera personer till att träna är att få dem att förstå att det 

kan vara ett nöje att träna och inte något som är negativt, det vill säga 

tidskrävande, kostsamt med mera, som Faskunger beskriver det (se kap. 2.4). 
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Detta går att förmedla genom att skapa en rutin hos människan där hon 

använder ett tekniskt medium för träning på ett nöjesfullt sätt. I vårt fall 

erbjuder vi en applikation som är utformat med ett spelkoncept i samklang 

med träningsmetoder. Detta forskningsområde kallas Serious Gaming. 

Seroius Gaming kan  korfattat beksrivas som en metod där man koppplar 

ihop vardagliga aktiviteter med spelkoncept (se kap. 1.2) 

 

Vi har använt oss av faktorer som höjer motivationen som riktlinjer i 

designen (se kap. 2.4). Genom att erbjuda användaren en tjänst där hon inte 

behöver spendera en större summa pengar (för exempelvis träningskort, 

kläder etc) så tar vi bort det kapitala hindret för att börja träna. Även tidsbrist 

kan vara en faktor som gör att man inte vill träna, detta är löst med hjälp av 

att användaren själv väljer när och var hon vill använda sig av tjänsten. 

Genom detta så skapar vi en livsförändring hos individen, som medverkar till 

bättre hälsa. Genom applikationen så minskar vi begäret för inaktivitet. Detta 

med hjälp av motivationshöjande delar så som spelkoncept och 

belöningssystem (se kap. 2.4). Användaren bestämmer även själv hur hårt 

hon vill utföra övningarna, detta skapar stora valmöjligheter. Man kan i 

applikaitonen välja vilka kroppsdelar man vill träna och vilka övningar man 

vill använda, samt svårighetsgrad.  

Användaren får även feedback (se kap. 2.4) i form av vilken nästa övning är, 

detta bidrar till att hon blir motiverad till att fortsätta träna. Genom att 

användaren kan faställa egna mål i sin träning så motiveras hon att nå längre. 

Detta har vi bemött genom att implementera ett belöningssystem i 

applikationen som tillger avataren utrustning i form av yxor och rustning. 

Användaren blir då motiverad till att bygga på sin avatar och genom detta så 

bygger hon samtidigt upp sin fysiska hälsa.  

 

Vi har tillämpat måltrappans teori (se kap. 2.4) i vår applikation genom att 

avataren symboliserar olika grader av mål-etapper i träningen. När man 

börjar använda applikationen så är avataren utrustad enbart med 

grundläggande skyddsutrustning. För att nå huvudmålet som är att bli en 

fulländad viking, med högsta graden av full utrustning, så krävs det att man 

tar sig igenom olika etapper. Dessa etapper är utformade som 

träningssessioner. Där användaren blir belönad med en utrsutningsdel efter 

varje genomförd session. Genom att ha denna typ av uppbyggnad på 

applikationen så ökar man användarens personliga styrka och motivation och 

genom detta så kommer hon att nå det slutliga målet (se kap. 2.4). Dels 

gällande den personliga grundhälsan, samt målsättningen inom spelet; att bli 

en fulländad viking. 
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Vår applikation medverkar till att styrka den positiva sidan i 

motivationsbalansen gällande beteendeförändring. De tre största positiva 

faktorerna som tjänsten bidrar till är: 

 

 Tidssparande 

 Det kostar inte så mycket pengar 

 Bättre välbefinnande och grundhälsa 

 

Hur fungerar kroppen ur träningssynpunkt gällande muskler?  

Här har vi gjort en litteraturstudie kring muskelmorfologi och 

träningsmetoder (se kap.2.5). Vi har tittat grundläggande på hur musklerna är 

uppbyggda och vilka muskler som aktiveras i olika träningsövningar. Vi har 

ca 600 muskler i kroppen och beroende på vilken muskel det är så är den 

olika uppbyggd med hjälp av olika muskelfibrer. De tre grupperna av 

muskelfibrer vi har i kroppen är Typ 1-fibrerna, Typ 2A-fibrerna och 2X-

fibrerna. Dessa arbetar i samspel med varandra och är olika fördelade i 

musklerna. De flesta människor har en balanserad uppsättning av dessa 

muskelfibrer. Vi har valt träningsmetoder som behandlar de stora 

muskelgrupperna på kroppen. 

 

Vi har tittat på huruvida stretching (se kap. 2.5 om stretching) är en viktig del 

att ha med i sin träning. Vi kom fram till att vi inte behövde ha med ett 

stretchingavsnitt i applikationen. Detta på grund av att många olika 

idrottsexperter ansåg att streching inte alltid är positivt. Det minskar 

nämligen den explosiva styrka som man behöver ha när man utför 

styrkeövningar. Det positiva är dock att det ökar ens uthållighet mot smärta, 

det vill säga man tänjer på sin egen smärtgräns.  

Vi ansåg att om man vill bli en fulländad viking så krävs det att man har 

möjlighet till att göra explosiva övningar och styrkan till detta. Därav så tog 

vi inte med stretching i applikationen. Genom detta så anpassar vi vår tjänst 

mer till den stora publiken, det vill säga vi tar med personer,både som vill 

öka sin grundhälsa, men även personer som vill bli stora och starka. 

Övningarna i applikationen kanske inte ger en enorm muskelutveckling, men 

dem bidrar till att motivera användaren till att utöka sin träning med andra 

träningsformer, som exempel gymträning. 

 

Vilka typer av träningsövningar kan man genomföra i hemmiljö utan att 

behöva skaffa sig redskap, det vill säga vikter, träningsmaskiner med mera? 

För att besvara denna fråga har vi utgått ifrån vår litteraturstudie gällande 

detta ämne (se kap. 2.5 Träningsmetoder). De träningsmetoder vi har valt att 

använda är uppdelade i tre kategorier som innefattar överkroppsträning, core-

träning och benträning. Anledningen till att vi valde dessa övningar var på 

grund av att de berör de flesta muskler i kroppen tillsammans, samt att dem 
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går att utföra enbart med hjälp av gravitationen och den egna kroppens vikt 

(se kap. 2.5 Träningsmetoder).  

 

Dessa tre träningsgrupper är följande: 

 

Överkropp 

 Smala push ups 

 Push ups 

 Dips 

 Koncentrationscurl 

Core 

 Situps 

 Korsande situps 

 Knä till armbåge 

 Rygglyft 

Ben 

 Knäböj 

 Liggande sätespress 

 Stående vadpress 

 Utfall 

______________________________________________________________ 

 

- Så hur skapar man en mobil applikation som motiverar till bättre 

grundhälsa?  

 

Det sätt som vi angrep problemet var genom att besvara ett antal olika 

frågeställningar som stod i relation till huvudfrågan. Vi har gjort detta i 

samspel med vår fallstudie. För att ha möjlighet att komma fram till ett svar 

på frågan så behöver man arbeta både praktiskt och teoretiskt. Det vill säga 

man kan inte enbart forska teroetiskt inom området för att få fram ett slutligt 

svar. Man måste även ta sig igenom de olika stegen i det praktiska arbetet, 

själva skapelsen av applikationen, med alla element som det innebär.  

 

- Tillsamans med den teoretiska- och praktiska fakta som vi presenterat i 

denna rapport, så kan man skapa en mobil applikation som motiverar till 

bättre grundhälsa. 

 

______________________________________________________________ 
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7 Metodreflektion 
Med anledning av att ämnet inte har berörts på samma sätt tidigare anser vi 

att metodvalet har varit väl lämpat. Designramverket gav oss en bra 

vägledning i designprocessen. ITK har gett oss en bra grund till att få fram 

hur vi ville att applikationen skulle se ut grafiskt.  

De öppna intervjuerna gav oss bra fakta kring hur en potentiell användare kan 

tänkas nyttja applikationen. Det gav oss även tips till hur vi skulle kunna 

designa olika element i interaktionen i framtida utveckling av applikationen.  
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8 Avslutning 

8.1 Slutsats 
Vi anser att genom användandet av teorier som berör området fysiologi, 

motivation, användbarhet, användarcentrerad design och gränssnittsdesign, i 

samverkan med metoderna ITK, Designramverket och Öppen Intervjumetod 

så kan man skapa en mobil applikation som motiverar till bättre grundhälsa.  

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att applicera de funktionella behoven som vi inte 

har hunnit implementera i dagens applikation. Det vore även intressant att 

anpassa applikationen mer till användaren, som exempel att man kan 

implementera personlig fakta som vikt, ålder etc. Även fler 

träningsmöjligheter skulle vara av intresse.  

 

Vidare skulle man kunna implementera funktioner som gör att man kan 

jämföra sina framsteg med sina vänner via sociala medier. Även någon form 

av uppföljning vore intressant gällande hur personen som använder appen blir 

motiverad att ta sig an andra träningsmetoder. Specifikt utanför den digitala 

produkten, det vill säga om en person börjar jogga, simma eller liknande till 

följd av att hon använt applikationen. 
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Bilagor
 

Bilaga 1 

 

Träningsmetoder 

 

 

 

Push up (armhävning) 

Muskler som aktiveras:  

 Stora bröstmuskeln / Mpectoralis major (primära muskelgruppen) 

Synergister (hjälpande muskler): 

 M tricepsbrachii 

 M deltoideus 

 M rectusabdominis 

Hur man utför övningen: 

Placera händerna med lätt böjda armar i linje med bröstet. händerna ska vara 

placerade ungefär 10-15 cm ut från axlarna. Tårna ska vara i golvet, för att 

göra övningen lättare kan man ha knäna i golvet istället. man sak hålle en rak 

kroppsprofil och magen skall vara spänd under hela övningen. Böj armarn så 

långt det går, men utan att du nuddar golvet med bröstkorgen och återgå 

sedna till utgångsläget igen.  

Vill man öka belastningen kan man placera ett föremål på ryggen under 

övningen, som exempelvis en viktskiva, en bok, eller något annat som väger 

lite.  

 

Situps (magövning) 

Muskler som aktiveras: 

 Raka bukmusklen / Mrectusabdominis 

Synergister: 

 M obliqusexternusabdominus 

 M obliqusinternusabdominis 

 M transversusabdominus 

Hur man utför övningen: 

Man ligger på rygg på en matta eller direkt på golvet. Fötterna placeras så att 

man får en vinkel på knäna om ca 90 grader. Händerna placeras på magen 

eller på ett stället där det känns bekvämt. Tryck med hälarna i golvet 

samtidigt som du lyfter skuldrorna så högt det går snett framåt och svanken 



 

pressas mot golvet. Gå tillbaka till utgångsläget, precis inna du nuddar golvet 

så vänder du upp igen. Det är fördelaktigt att hålla hakan nära bröstet. 

 

Utfall (benövning) 

Muskler som aktiveras: 

Lårets framsida, baksida och sätesmuskulaturen / Mquadriceps, Hamstrings, 

M gluteusmaximus, M gluteusmedius, M gluteus minimus. 

 

Synergister: 

 M adduktormagnus 

 M adduktorlongus 

 M adduktorbrevis 

Hur man utför övningen: 

stå upp med ett mellanrum mellan fötterna på ca 10 cm. För att stabilisera 

ländryggen skall magen vara spänd under övningen. Ta sedan ett steg fram 

med den högra foten, bromsa upp röreölsen när foten når golvet. Gå ner så att 

den högra benet är böjt i en 90 graders vinkel. Överkroppen hålls lodrät och 

det högra knät ska inte gå längre fram än tårna. vänster knä nuddar lätt vid 

golvet.tryck sedan med höger knä tillbaka så att du kommer till utgångsläget. 

Man ska ha en nromal svank under hela förloppet. Nästa steg så gör du 

övningen likadant fast med vänster ben. Vill man öka belastningen kan man 

håll anågot föremål i handen, en vikt (hantel), mjölkpaket eller en bok som 

exempel. 

 

Korsande situps 

Muskler som aktiveras: 

 Sidobukmusklen / Mobliquesexternusabdominis 

 Raka bukmusklen / Mrectusabdominis 

Hur man utför övningen: 

Man ligger ner på en matta eller direkt på golvet. Fötterna placeras så att man 

får en vinkel på knäna om ca 90 grader. Händerna placeras ca fem centimeter 

utanför öronen. armbågarna pekar ned mot fötterna, men ej ansträngt. Lyft 

skuldrorna samtidigt som du lyfter det vänstra benet och sträcker den högra 

armbågen mot vänster knä, innan du nuddar knät med armbågen så stannar du 

och återgår till utgångsläget. Reptera övningen med samma mönster fast med 

motsvarande ben och armbåge.  

 

Stående vadpress (benövning) 

Muskler som aktiveras: 

 Baksidan på underbenet / Mgastrocnemius 

 M soleus 



 

Hur man utför övningen: 

Placera höger fot på en upphöjnin, trappsteg eller två tre böcker. foten ska 

inte nudda marken när den hålls rak. Håll gärna tan i något som stöd, för att 

hålla balansen, som exemplevis en vägg eller ett räcke. Du ska ha en normal 

svank och vara rak i kroppen. knäna ska vara raka och fixerade under hela 

övningen. Vänstra foten ska vila mot baksidan av hälsenan på den högra 

foten. Sänk högra foten ner mot golvet utan att nudda marken för att sträcka 

ut vadmuskeln. Pressa sedan upp hälen så långt du kan för att få en så stor 

sammandragning som möjligt. gå sedan långsamt ned till utgångsläget. Byt 

sedan fot för att repetera samma övning för andra benet.  

 

Liggande sätespress (sätesmusklen) 

Muskler som aktiveras: 

 Sätesmusklen 7 M gluteusmaximus, medius och minimus 

Synergister: 

 Hamstrings 

 M erectorspinae 

 

Hur man utför övningen: 

Ligg ner på ryggen och placera dina armar så att dem ligger längst med 

kroppen på sidorna. Fötterna placeras ca 20 cm från sätet. Pressa med hjälp 

av sätet upp kroppen (lyft rumpan från golvet mot himlen) så högt det går så 

att du endast nuddar marken med skulderbladen och fötterna. gå sedan 

tillbaka till utgångsläget men precis innan du når marken så lyfter du uppåt 

igen. 

 

Smala push ups(armövning) 

Muskler som aktiveras: 

 Muskeln på armens baksida / Mtricepsbrachii 

 Främre delen på axeln / Mdeltoideusanteror 

Synergister: 

 M brachioradialis 

 M brachialis 

Hur du utför övningen: 

Placera händerna axelbrett, armarna ska gå rakt ner vid sidan av kroppen och 

armbågarna ska peka bakåt. Håll tårna i golvet. Placera dig så att enbart 

händer och tår nuddar golvet och håll kroppen rak. böj armarna så att kroppen 

kommer så långt ner det går utan att du nuddar golvet, återgå sedan till 

utgångsläget. 

 



 

 

Koncentrationscurl (armövning) 

Muskler som aktiveras: 

 Framsidan på överarmen / M biceps brachii 

Hur du utför övningen: 

Ställ dig framåtlutad med den ena foten fram (ex. höger fot). Håll benen lätt 

böjda och spänn magen. Håll vikten (hantel, mjölkpaket, PET-flaska etc) 

stadigt i den högra handen samtidigt som du håller balansen med den vänstra 

handen på det vänstra benet som avlastning för ländryggen. Håll ut högra 

skuldran och ha högra armen nästan helt utsträckt. För sedan vikten upp mot 

hakan, stanna när du känner att armbågsleden sätter stopp för vidare rörelse. 

gå sedan långsamt tillbaka till utgångsläget. Gör sedan motsvarande för den 

vänstra armen. 

 

Dips (övre kroppen) 

Muskler som aktiveras: 

 Muskulaturen på armens baksida / Mtricepsbrachii 

 M deltoideus 

 M pectoralis major 

Hur man utför övningen: 

Placera dina händer axelbrett på sätet på två stolar (stabila köksstolar). 

Stolarna ska vara placerade en bit ifrån varandra så att du har möjlighet att 

göra rörelsen mellan stolarna. Handryggarna ska vara riktade framt och 

greppa om stolens sits framsida. Håll skuldrorna och axlarna sänkta så långt 

det går. Benen ska vara lätt böjda framför dig. Böj dig sedan ner med hjälp av 

armarna så att armbågsleden är i 90 grader ungefär, eller tills det stramar i 

framsidan av axeln. Pressa dig sedan upp så att du har nästan sträckta armar. 

Repetera. 

 

Knäböj 

Muskler som aktiveras: 

 

Baksida lår: 

 Gluteus Maximus 

 Gracilis 

 Semimembranosus 

 Semitendinosis 

 Biceps Femoris 

 

Framsida lår/Quadriceps: 



 

 Gluteus Medius 

 Tensor FaciaeLatae 

 Rectus Femoris 

 Sartorius 

 VastusLateralis 

 VastusMedialis 

Synergister: 

 Gastrocnemius 

Hur man utför övningen: 

Stå med benen lite bredare än axelbrett med tårna pekande åt sidorna för 

balans och böj sedan knäna hela vägen neråt samtidigt som du håller ryggen 

rak. När du är i hukad position återvänd sakta till stående läge. Var noga med 

att inte studsa i nedre delen av övningen för att inte belasta knälederna. Håll 

händerna utsträckta framför dig eller korsade över bröstet. För variation kan 

du utföra övningen ännu saktare eller skjuta ut från huk-positionen så du 

hoppar upp några centimeter över marken.  

 

Rygglyft (Hyperextention Dorsal Raise) 

Muskler som aktiveras: 

 Thoraco-lumbarFascia 

Synergister: 

 Trapezius 

 Deltoid 

 LatissimusDorsi 

 Gluteus Maximus 

Hur man utför övningen: 

Ligg raklång på magen med ansiktet pekandes nedåt. Lägg händerna antigen 

på huvudet eller sträck ut framför dig för ökat belastning. Sträck dig uppåt 

med hjälp genom att använda din nedre rygg muskulatur och håll positionen 

några enstaka sekunder och slapna av. Det går även att lyfta fötterna från 

marken för att öka svårighetsgraden ytterligare i övningen. 

 

Knä till armbåge (Plank with knee to elbow) 

Muskler som aktiveras: 

 

 Ryggen/Trapezius, Thoraco-lumbarFascia 

 Sätesmuskulaturen/GluteusMaxiumus 

 Bakre lår 



 

 Magmuskulaturen 

Synergister: 

 Deltoid 

 Stenocleidomastoid 

Hur man utför övningen: 

Positionera dig i armhävningsposition med benen spridda lite över axelbrett. 

Sträck ut sedan ena armen och det motsatta benet, balansera i några sekunder 

och skifta sedan sida med andra armen och benet. Var noga med att sträcka 

lemarna raklånga. Man kan göra övningen svårare genom att hålla positionen 

ännu längre innan man skiftar sida. Övningen kan även utföras på knäna för 

att förkorta hävarmen vilket minskar belastningen samt gör det lättare att 

balansera kroppen. 
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Undersökningsupplägg 
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Personas 

 

Vi har utgått från att våra personas är primärpersonas.  

 

1. 

Tina är 16 år och kommer ifrån Södertälje. Hon pluggar på gymnasiet på 

naturvetenskapliga programmet. Hon är 165 lång med normal 

kroppsbyggnad. På fritiden så fotograferar fåglar och detta är hennes hobby. 

Hon har inte bestämt sig för vad hon vill göra i framtiden, därför läser hon 

naturvetenskap för att hålla alla dörrar öppna. Hon gillar att resa, men har 

mest rest med familjen. Men har börjat att planera på en resa med sina två 

bästa vänner. När hon inte pluggar så brukar hon redigera sina bilder i ett 

redigeringsprogram. Hon har en lillebror som heter Kalle. Med sina 

föräldrar bor hon i en villa i ett lite finare område i Södertälje.  

 

2. 

Martin är 25 år och kommer från Helsingborg. Han jobbar som bartender på 

en krog i Malmö. Han gillar att vara ute och springa men har ofta inte tid till 

detta eftersom han jobbar sena nätter och är trött på dagarna då han sover 

eller kollar på film. Hna har en normal kroppsbyggnad men börjar få lite 

ölkagge. Han har funderat på att börja plugga men vet inte riktigt till vad, 

kanske som reseledare. Han bor själv med sina två katter och hans föräldrar 

bor i Helsingborgs utkant. Han spelar gitarr, fast enbart det han lärt sig då 

han var med i ett band på gymnasiet.  

 

3. 

Berit är 46 år och kommer från Göteborg. Hon är utbildad sjuksköterska, 

men är för tillfället mamma-ledig. Hon har tre barn, varav ett är 4 månader 

gammalt, de andra två är 4 och 5 år. Hon gillar att titta på 

matlagningsprogram, vilket gör att hon ofta lagar nya spännande maträtter 

till famlijen. Hennes man som jobbar som konsult är oftast inte hemma i 

veckorna, så då brukar det vara lite festligare maträtter på helgen. Hon 

passar på att titta på amerikanska serier då barnen har nattats. Berit har inte 

den kropp hon önskar, så som hon hade innan hon fick barn. Hon skulle vilja 

ha tid till att ta hand om sig mer rent kroppsligt. 
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Kontext-scenario 

 

Tina kommer hem från skolan en måndag och slänger sig på soffan coh slår 

på tvn. Hon känner att hon inte riktigt orkar gå ut och fotografera idag, sen 

regnar det ju också så kameran kan bli våt. Hon får ett sms av sin kompis 

Kajsa som säger att hon borde kolla på den nya appen "tränings-app". Hon 

loggar in på Android Market och söker efter appen. Hon hittar den och 

laddar ner den till sin Smarthone. Hon startar appen och appen välkomnar 

henne. Appen ber henne att välja kategori i menyvalet, eftersom hon är tjej så 

väljer hon avdelningen för kvinnor. Hon matar in sina uppgifter som behövs 

för att appen ska veta vilken träningsmetod som passar för henne. Nu har 

hon satt sig upp i soffan och appen illustrerar de första övningarna som kan 

göras som är anpassade efter henne. När hon är klar med övningarna så har 

gjort sitt första träningspass. Appen gratulerar henne till ett bra träningspass 

och hälsaar att "vi ses på onsdag, för nästa pass".  

På onsdagen blir Tina påmind vid samma tidpunkt som i måndags när hon 

tränade, att nu är det dags att köra igång det andra träningspasset. 

Hon går igenom det andra passet och appen belönar henne med en ny 

gradering i träningsschemat. Hon känner sig glad att hon har lyckats klara 

övningarna i appen, speciellt på grund av att hon har ökat i graderingen. 

Hon får en hint om nästa pass i träningsschemat och hon känner att det 

kommer att bli spännande att öka i träningsgraderingen. Hon får även nya 

sätt att träna på vilket motiverar henne till att fortsätta använda appen.  

I slutet av den andra övningen får hon även fakta om olika strechövningar 

som är lämpliga att göra efter träningspasset. 
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Nyckel-Scenario Martin 

 

Martin har precis laddat ner den nya applikationen Viking Apprentice. Han 

touchar på logotypen och applikationen startar. Det första han ser är en bild 

på två vikingar och namnet på appen. Nästa ruta som dyker upp är en 

informationsruta där han kan läsa att man måste kontakta sin läkare innan 

man använder appen, samt hur den fungerar. När han läst klart texten, touchar 

han på rutan och han kommer vidare till en ruta där han kan välja kön på sin 

avatar i appen. Han trycker på en av avatarerna och denna markeras, under 

avatarerna dyker en ruta upp som säger bekräfta ditt val. Han klickar på 

denna rutan och kommer då vidare till nästa ruta där han ser avataren som 

han valt, han ser även tre olika containrar för utrustning. Han klickar på en 

av utrustningarna och då visas en informationstext under avataren som 

beskriver träningssessionen. Han läser om sessionen och tittar även igenom 

de andra övningarna som finns. Han bestämmer sig för att välja att träna 

armarna för han blev intresserad av att få en yxa till sin avatar. Han trycker 

på "start training session" och första sessionen startas. Han ser då en bild som 

representerar en gubbe som utför armhävningar, den illustrerar start och slut i 

övningen. Under bilden står det att han ska göra armhävningar i 20 sekunder. 

Under denna text står det hur övningen ska utföras. När han tittat klart så 

trycker han på startknappen och ser då en nedräknare, han lägger sig i 

position för att göra armhävningar, en tidräknare räknar ner från 5-0 och vid 

0 så börjar han göra armhävningar. Då kommer ett svärd fram som en 

klockvisare och börjar snurra runt, tiden räknas ner från 20-0. Medan han gör 

armhävningar så tittar han på mobilen, han ser då att svärdet har kommit 

halvvägs. Han fortsätter att göra armhävningar och pressar på lite extra 

eftersom halva tiden har gått.När svärdet når "mål" plingar mobilen till. Han 

pustar ut på golvet.  

Sen kommer det upp en bild på en vikinghövding och under står det en text 

som gratulerar martin för en väl utförd övning. Under texten ser han en bild 

på nästa övning och han touchar rutan och då kommer han till nästa övning. 

Han går igenom nästa övning på samma sätt som föregående, likaså den 

tredje och fjärde övningen. Unde den tredje övningen så knackar det på 

dörren och han väljer att gå tillbaka i menyn för att pausa övningarna, han 

utför sedan övningen när han har pratat med grannen som knackade på.När 

han är klar med alla fyra övningarna så kommer en bild på en vikinghövding 

upp. Vikingen gratulerar till väl genomförd träning och Martins avat tilldelas 

en belöning i form av en yxa. 

Han touchar screenen och kommer tillbaka till sin avatar och ser att yxan 

finns med i utrustningsboxen hos avataren. Nu blir han sugen på att köra 

nästa träningspass om två dagar.  
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Frågor under öppen intervju-metod: 

 

 Hur kommer appen att användas? 

 När kommer den att användas? 

 Varför kommer den att användas? 

 Vad behöver användarna veta för att använda sig av produkten? 

 Vilka mål och motivationer finns det för att använda produkten? 

 Vilka förväntningar har man från produkten? 

 Vilka problem och frustrationer finns hos aktuella produkter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


