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Sammanfattning
Att använda appar för att registrera mat och träning är något många är bekanta med i

dagsläget, men det finns en risk för att egenmätningsteknik kan bidra till en ohälsosam

relation till mat och träning. I allvarliga fall kan detta leda till ätstörningar. Det finns således

ett behov av att implementera designriktlinjer vid utformningen av egenmätningsteknik.

Syftet med denna studie är att skapa en tydlig bild av var informatikforskning står när det

kommer till egenmätningsteknik i samband med användarupplevelser, dess relation till

ätstörningar och hur design av egenmätningsteknik kan främja god hälsa. Tillämpning av

metaanalys och semi-strukturerade intervjuer resulterade i fem designriktlinjer: inkludering

av målgrupp i designprocessen, ett holistiskt perspektiv på datapresentation,

datavisualisering för hedoniskt användande, möjligheter för individanpassning, och positiva

notifikationer. Dessa designriktlinjer kan ge stöd till designers vid utformning av framtida

egenmätningsappar för att främja hälsosamma och positiva användarupplevelser.
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Abstract

The use of apps to log your food intake and exercise is something many are familiar with

today. Still, there is a risk that self-tracking technology can contribute to an unhealthy

relationship with food and exercise. In severe cases, it could lead to an eating disorder. Prior

research indicates a need for design guidelines when developing new self-tracking

technology. This study aims to examine where informatics research stands today in

conjunction with user experience, its relationship to eating disorders and how the design of

self-tracking technology can promote good health. Meta-analysis and semi-structured

interviews resulted in five guidelines: the inclusion of the user in the design process, a

holistic perspective on the presentation of data, visualization of data to promote hedonic

usage, possibilities of personal customization, and positive notifications. These guidelines

have the potential to support designers when developing future self-tracking apps to foster

healthy and positive user experiences.
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1. Introduktion
Dagens teknikutveckling har möjliggjort för människan att hålla reda på sin hälsa och

utveckling på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Aktivitetsarmband hjälper individer att

hålla koll på till exempel deras puls och hur många kalorier användare har bränt under ett

träningspass (Fors, Pink, Berg, & O'Dell, 2020; Pater et al., 2021). Att samla in data på det

här sättet kallas för self-tracking, det vill säga egenmätning på svenska, vilket innebär att

individen har samlat in data från en eller flera olika aspekter av sitt liv (Fors et al., 2020;

Sjöklint, 2015). Detta möjliggör för individen att ta reda på om mer aktivitet rekommenderas,

om man har sovit för lite eller om matvanor bör ändras genom återspegling av data av

egenmätningsteknik såsom Fitbit och Google Fit (Fors et al., 2020; Sjöklint, 2015). Det har

därför blivit enklare än någonsin för individen att följa en hälsosam livsstil vid användning

av en eller flera egenmätningstekniker. Tidigare forskning visar däremot att det varken är så

enkelt som det verkar eller enbart är positiva känslor som cirkulerar kring ämnet (Eikey &

Reddy, 2017; Eikey, 2021; Fors et al., 2020; Rapp, 2018; Sjöklint, 2015).

Sjöklint (2015) identifierade totalt fyra försvarsmekanismer användare uppvisade vid

användning av egenmätningsteknik: avfärda, fördröja, selektiv uppmärksamhet och

försummelse. Fors et al. (2020) vittnade för liknande beteenden och drog slutsatsen om att

den data som samlats in och presenteras för användaren har en stor sannolikhet att bli

ignorerad, bortses från och motstås. Tanken om att egenmätningsteknik ska uppmuntra till

beteendeändring för en mer hälsosam livsstil har visat sig att inte vara en hållbar

utgångspunkt vid design av egenmätningsteknik då användare inte prioriterade tid till

självreflektion (Fors et al., 2020; Sjöklint, 2015; Rapp, 2018). Egenmätningsteknik blev

istället gärna anpassad på ett sätt som fungerade i deras redan befintliga vardagsliv (Fors et

al., 2020; Sjöklint, 2015). Trots detta kunde egenmätningsteknik överges av användare på

grund av att den mentala hälsan påverkats negativt (Fors et al., 2020; Sjöklint, 2015).

Forskning med över 1800 deltagare i USA rapporterade hela 47.5% ökad stress och

ångest på grund av användningen av bärbara fitness-trackers, det vill säga aktivitetsmätare

eller bärbar egenmätningsteknik, såsom FitBit och Apple Watch (Joybird, u.å.). Även mobila

applikationer som MyFitnessPal kan skapa ångest och avskildhet till ens kropp och vad den

försöker säga till oss. Embody Health London (2020) skriver även de om hur användningen

av egenmätningsteknik såsom MyFitnessPal kan inge en känsla av maktlöshet när

användaren istället för att lyssna på sin kropps hungersignaler litar blindt på vad en app
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säger. Användaren uppmanas till att väga allt som konsumeras för att ge en så trovärdig

beräkning av kaloriintaget som möjligt. Detta försöker egenmätningsteknik skriva av som

välmening men kan istället skapa ångest hos användaren.

Det estimeras att ungefär nio procent av den amerikanska befolkningen kommer att ha

en ätstörning vid något tillfälle i sitt liv (Pater, Reining, Miller, Toscos, & Mynatt, 2019).

Människor så unga som 5 år och så gamla som 80+ har haft dokumenterade problem med en

ätstörning (Pater et al., 2019). Pater et al. (2019) belyser en stark skillnad av hur ätstörningar

mellan kvinnor och män diskuteras på sociala medier, där smalhet kopplas till det feminina

och muskler till det maskulina. I en annan studie undersöktes hur personer som kämpat med

ätstörningar interagerar med olika egenmätningsappar (Eikey & Reddy, 2017). Studien

visade hur deltagare maniskt fyller i vad de äter och hur de begränsar sitt matintag för

viktnedgång även om de är vid en hälsosam vikt (Eikey & Reddy, 2017). Devakumar, Modh,

Saket, Baumer, & De Choudhury (2021) tillägger även att ätstörningar är den dödligaste

mentala sjukdomen i det moderna samhället.

Tidigare forskning har således identifierat negativa konsekvenser för individer som

använder sig av egenmätningsteknik i relation till hur mycket mat de äter för att kontrollera

intag av kalorier. Det finns trots detta begränsad forskning som visar hur design kan bidra till

att främja goda mat- och träningsvanor för individer som använder sig av mobila appar för

egenmätning.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att teoretiskt underbygga designriktlinjer för egenmätningsappar

som främjar goda mat- och träningsvanor samt förebygger negativa effekter som denna

teknik kan ha på användarnas mentala välmående, som exempelvis stress eller ätstörningar.

Frågeställningen som vägleder detta arbete är enligt följande: Hur kan designriktlinjer

formuleras för att främja hälsosamma mat- och träningsvanor vid användning av

egenmätningsappar? Frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av en metaanalys och

kvalitativa intervjuer.

1.2 Avgränsningar
Avgränsningar som har gjorts under arbetets gång är ett fokus på mobila egenmätningsappar

eftersom de är det populäraste sättet att registrera mat- och träningsvanor. Deltagarna för
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intervjun ska därmed ha eller ha haft ett problematiskt förhållande till mat- och/eller

träningsvanor samt använder eller har använt en eller flera egenmätningsappar.

1.3 Begreppsdefinitioner
Här nedanför presenteras definitionerna av de begrepp och deras aspekter som är relevanta

för denna studie.

● Användargränssnitt (eng. user interface) förkortas till UI. Det är alla delar av ett

system som användaren interagerar med fysiskt, perceptuellt eller konceptuellt

(Benyon, 2019). I denna studie handlar det om hur användaren interagerar med

mobila applikationer vid egenmätning.

● Användarupplevelse (eng. user experience) är konsten att utforma

användargränssnittet så väl som möjligt för att användarens upplevelse ska bli så

positiv som möjligt (Unger & Chandler, 2012). Användarupplevelse kallas inom

design oftast för UX och påverkar hur användaren interagerar med artifakter och

deras perspektiv av den (Arvola, 2018; Unger & Chandler, 2012). När det gäller

denna studie handlar det om hur användaren upplever interaktionen med mobila

applikationer vid egenmätning.

● Användarvänlighet (eng. usability) innebär att det ska vara enkelt att förstå designen

av artifakten och dess funktioner (Norman, 2013; Unger & Chandler, 2012). Är det

svårt att förstå ligger ansvaret hos designen, inte hos användaren (Norman, 2013;

Unger & Chandler, 2012).

● Deltagande design (eng. participatory design) även känd som co-design, innebär att

involvera den tänkta målgruppen, som marginaliserade grupper, vid design av en

artifakt för att skapa en förståelse för hur den faktiskt används för att därefter kunna

förbättra användarupplevelsen (Benyon, 2019; Kanstrup & Bertelsen, 2016).

● Designriktlinjer (eng. design guidelines) är rekommendationer om hur man som

designer applicerar designprinciper för att möta användarens förväntningar och behov

för att skapa en användarvänlig artifakt (Unger & Chandler, 2012).

● Egenmätning (eng. self-tracking) innebär att en individ interagerar med teknik, som

till exempel aktivitetsarmband och/eller mobila applikationer, för att samla data om

en eller flera aspekter av sitt liv (Fors et al., 2020; Sjöklint, 2015; Svensson, 2020).

Den personliga datan som samlas in analyseras och presenteras så att användaren kan
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ta del av den och ger möjlighet till reflektion kring resultatet (Fors et al., 2020;

Sjöklint, 2015; Svensson, 2020).

● Gamification (eng. gamification) kan användas för att skapa ett intresse,

engagemang och motivation hos användare genom att ge artifakten spelliknande

egenskaper (Benyon, 2019).

● Hedoniskt användande (eng. hedonic usage) innebär att användaren av en artifakt, i

detta fall egenmätningsteknik, erhåller en känsla av njutbarhet och underhållning vid

användning (Yuan, Ma, Kanthawala, & Peng, 2015).

● Holistiskt perspektiv (eng. holistic perspective) är tron på att all data som

egenmätningsteknik samlar in hänger ihop för att skapa en helhetsbild (Fors et al.,

2020).

● Människa-datorinteraktion, MDI (eng. human-computer interaction, HCI) är

forskningsområdet om hur människan interagerar med datorer (Benyon, 2019). Detta

inkluderar UX och UI. MDI är en av rötterna för interaktionsdesign och fokuserar på

digitala designmaterial för att utforma interaktiva tjänster och produkter (Arvola,

2018).

● Personlig informatik, PI (eng. Personal informatics, PI) se definitionen för

egenmätning.

● Tillgänglighet (eng. accessibility) innebär att designa för människor med olika

förmågor, nedsättningar och funktionshinder att kunna uppfatta, förstå, navigera och

interagera med artifakten (Benyon, 2019). Tillgänglighetsdesign ska således inkludera

alla. I denna studies sammanhang gäller detta vid formuleringen av designriktlinjer

för att designa för de med ätstörningar eller som upplever eller har upplevt

problematiska förhållanden med mat och/eller träning ska kunna använda sig av

egenmätningsteknik utan ångest.

● Ångest (eng. anxiety) innebär en stark rädsla eller oro kring något i sitt liv som kan

orsaka fysiska symptom samt påverka sitt mående och funktion i vardagen (1177,

2021; Devakumar et al., 2021; Levinson, Williams, & Christian, 2020). Det är en

vanlig förekommande åkomma tillsammans med ätstörning (1177, 2021; Devakumar

et al., 2021; Levinson et al., 2020).

● Ätstörning (eng. eating disorder) definieras av ohälsosamma matvanor som kan

negativt påverka en individs fysiska och/eller mentala hälsa (1177, 2020; Devakumar

et al., 2021; Zsoldos, Sinding, & Chambaron, 2022). Det kan till exempel innebära att

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



10(42)

individens tankar fixeras kring vikt och mat vilket i sin tur kan innebära

undvikande/restriktiv matintag och/eller överträning (1177, 2020; Devakumar et al.,

2021; Zsoldos et al., 2022).

1.4 Disposition
Uppsatsen består av sex kapitel: Introduktion, bakgrund, metod, resultat och analys,

diskussion samt slutsatser. I det första kapitlet introduceras studiens problemområde, syfte,

avgränsningar, begreppsdefinitioner och disposition. I det andra kapitlet presenteras tidigare

forskning som behandlar användarupplevelser med egenmätningsteknik, ätstörningar och

egenmätningsteknik samt design av egenmätningsteknik som främjar hälsa. I det tredje

kapitlet presenteras metoderna metaanalys och kvalitativa intervjuer som har använts för att

samla in empiriskt material för att kunna formulera designriktlinjer som främjar hälsosamma

mat- och träningsvanor vid användning av egenmätningsteknik. I det fjärde kapitlet

presenteras det empiriska materialet som framkommit under studien och de fem

designriktlinjer som formulerats utifrån detta. I det femte kapitlet presenteras en diskussion

kring studiens resultat, det vill säga likheter och olikheter mellan det insamlade empiriska

materialet, de fem designriktlinjer som formulerats, studiens begränsningar samt framtida

forskning. I den sjätte och sista kapitlet presenterar studiens slutsatser och därmed avslutar

denna studie.

2. Bakgrund

2.1 Användarupplevelser av egenmätningsteknik
Tidigare forskning som behandlar användarupplevelser av egenmätningsteknik talar för att

variabler såsom sömn, steg, träning och matintag är det vanligaste aspekterna individer

samlar in data kring (Eikey, 2021; Fors et al., 2020; Freeman & Curtis, 2022; Kelley, Lee, &

Wilcox, 2017; Lu, Chen, & Epstein, 2021; Rich, Lewis, Lupton, Miah, & Piwek, 2020;

Sjöklint, 2015; Svensson, 2020). En önskan för en mer hälsosam livsstil, förbättra sin

prestation och nyfikenhet har tidigare identifierades hos användare som drivande krafter för

en fortsatt användning av egenmätningsteknik (Kelley et al., 2017; Lu et al., 2021; Svensson,

2020; Yuan et al., 2015). Användare lägger även stor vikt i att egenmätningsteknik ska vara

kul att använda sig av för att bibehålla sin motivation till långtidsanvändning. Tyvärr visade

tidigare forskning att egenmätningsteknik inte alltid bidrar med en positiv upplevelse (Eikey,
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2021; Eikey & Reddy, 2017; Fors et al., 2020; Kelley et al., 2017; Rich et al., 2020; Sjöklint,

2015). Det beskrivs av Sjöklint (2015) som att icke tillfredsställande resultat av data hamnar i

en sorts gråskala där användaren internt bråkade om hur viktigt och meningsfullt målet de har

satt upp för sig själva med egenmätningsteknik verkligen är.

Tidigare forskning fann att användare ofta reagerade negativt efter reflektion av icke

tillfredsställande resultat baserat på personligt insamlat data som ofta handlade om mat och

träning (Eikey & Reddy, 2017; Fors et al., 2020; Freeman & Curtis, 2022; Kelley et al., 2017;

Rich et al., 2020; Sjöklint, 2015). Det innebar att användare ofta valde att ignorera, bortse

från och motstå resultatet istället för att ändra på sina vardagsliv (Eikey & Reddy, 2017; Fors

et al., 2020; Sjöklint, 2015). Sjöklint (2015) identifierade på så sätt dessa fyra olika

försvarsmekanismer: avfärda, fördröja, selektiv uppmärksamhet och försummelse. Data har

en större betydelse för användare än ett strukturerat och logiskt perspektiv på vad resultatet

betyder. Den kan väcka känslor, ändra perspektivet på vardagliga aktiviteter och till och med

skapa nya rutiner i vardagen. Data har därmed betydelse för användare även utanför den

egenmätningsteknik de väljer att använda (Fors et al., 2020; Kelley et al., 2017; Sjöklint,

2015). Användare vill gärna lära sig mer om deras kropp och mående samt hur de kan leva

mer hälsosamt liv i deras befintliga vardag utan allt för drastiska ändringar (Fors et al., 2020;

Kelley et al., 2017; Lu et al., 2021; Potapov, Lee, Vasalou, & Marshall, 2019; Rich et al.,

2020; Sjöklint, 2015; Svensson, 2020; Yuan et al., 2015). De vill inte nödvändigtvis vända

upp och ner på vardagen för att nå mål som inte är anpassade till deras liv (Fors et al., 2020;

Potapov et al., 2019; Sjöklint, 2015). Därför är det viktigt att studera hur

användarupplevelsen av egenmätningsteknik kan förbättras i syfte att förebygga negativa

känslor som kan uppstå vid användning av denna teknik.

2.2 Ätstörning och egenmätningsteknik
Ätstörningar kännetecknas bland annat som en besatthet av att räkna kalorier, begränsa

kalori- eller matintag, en intensiv rädsla för att gå upp i vikt, en självkänsla som är kopplad

till vikt och utseende samt förnekelse av hungerkänslor (Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021;

Eikey & Reddy, 2017; Honary, Bell, Clinch, Wild, & McNaney, 2019; Levinson, Fewell, &

Brosof, 2017; Lu et al., 2021). Några drivande faktorer för att fortsätta med dessa destruktiva

ätstörningsbeteenden är bekräftelse från sin omgivning och en rädsla för att bli utstött från sin

sociala umgängeskrets (Eikey, 2021; Eikey & Reddy, 2017; Lu et al., 2021).
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Forskning talar för att smarttelefoner är ett praktiskt sätt för de med ätstörningar att få

tillgång till hjälp utan att behöva söka upp hjälp från sjukvården och undvika den stigma och

skam som omfamnar sjukdomen (Devakumar et al., 2021; Lu et al., 2021; Pater et al., 2021).

Teknologins binaritet kan däremot inte se hela skalan av känslor och självreflektion som en

människa kan uppleva vid användning av egenmätningsteknik, vilket innebär att tekniken inte

är nödvändigtvis är det optimala hjälpmedlet för alla (Eikey & Reddy, 2017; Levinson et al.,

2017). Tidigare forskning fann nämligen att egenmätningsteknik har en tendens att skapa

negativa upplevelser och beteenden hos användare (Eikey, 2021; Honary et al., 2019). Eikey

(2021) utvecklade följande teman utifrån sitt studieresultat om ätstörningar: hård diet,

besatthet, prestationskänslor vid undernäring och överkompensering för att “vinna

viktnedgångsspelet”, vilket antyddes även i Honary et al. (2019) forskning. Eikey (2021) talar

om att det är vanligt för att fler än ett av dessa teman visar sig någon gång under den övre

tonåren, speciellt hos kvinnor.

Eikey (2021) identifierade tre problemområden hos egenmätningsteknik och formulerade

förslag till hur att förbättra dessa. Det första problemområdet är quantified self movement och

innebär att fokus ligger tungt på att samla in numerisk data (Devakumar et al., 2021; Eikey,

2021; Honary et al., 2019; Levinson et al., 2017). Förslagen att förbättra detta handlar därför

om att röra sig bortom fokus på nummer (Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021; Honary et al.,

2019; Levinson et al., 2017). Det andra problemområdet är conception of appropriate usage

och handlar om att identifiera lämplig användning av tekniken och ett förslag är att i vissa fall

uppmuntra till mindre egenmätning (Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021; Honary et al.,

2019; Pater et al., 2021). Det sista problemområdet är visual cues and feedback och handlar

om att visuella signaler och återkoppling behöver studeras mer kring hur de påverkar

användare (Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021; Honary et al., 2019). Detta eftersom till

exempel notifikationer eller användningen av grön och röd färg för att indikera om man håller

sig till ett kalorimål eller inte kan orsaka negativa känslor och beteenden (Devakumar et al.,

2021; Eikey, 2021; Honary et al., 2019).

Devakumar et al. (2021) fann däremot några positiva effekter som egenmätningsteknik

kunde ha, som att erbjuda möjligheten att fylla i hur man mår och uppmaningar att fylla i

tankar i samband med event för att identifiera triggers för att öka självkunskapen, möjligheten

att kunna tala om de vanor som de ville ha kvar de att arbeta bort samt att få belöningar i

form av till exempel positiva meddelanden eller spel. Honary et al. (2019); Lu et al. (2021);

Pater et al. (2021) fann att supportgrupper med personer som delade liknande förutsättningar

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



13(42)

var ett positivt verktyg för de som genomgår återhämtningsprocessen, speciellt de mest

isolerade, men behövde vara försiktig så att användare inte jämförde sig själv med andra.

Därför är det viktigt att hitta sätt för att öka användarens självkunskap och självmedvetenhet

för att kunna motarbeta ätstörningsbeteenden (Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021; Honary

et al., 2019; Lu et al., 2021).

2.3 Design av egenmätningsteknik som främjar hälsa
För att skapa designförslag för att förbättra användarupplevelsen vid egenmätning har

tidigare forskning valt att involvera den tänkta målgruppen i deras studie (Devakumar et al.,

2021; Kanstrup & Bertelsen, 2016; Rapp, 2018). Att tillåta användare att delta i utformningen

av egenmätningsteknik kan ge designern viktig information om hur tekniken faktiskt

används, speciellt när det kommer till att designa för marginaliserade grupper (Devakumar et

al., 2021; Eikey, 2021; Kanstrup & Bertelsen, 2016; Kelley et al., 2017; Rapp, 2018).

Tidigare forskning fann att användare värderar flexibilitet hos egenmätningsteknik,

tydliga visuella presentationer av data, att kunna ta del av det lokala utbudet samt att få vara

del av en så kallade “communities of practice”, det vill säga mindre grupp med liknande

förutsättningar och mål (Ayobi et al., 2018; Devakumar et al., 2021; Kanstrup & Bertelsen,

2016; Lu et al., 2021; Rapp, 2018). Det ger mer värde till användaren att kunna ta del av

andras kunskap samt dela med sig av sin för självreflektion och tilldela mening till data,

vilket kan bidra till ökad självmedvetenhet och självkunskap (Lu et al., 2021; Rapp, 2018).

Flexibilitet var viktigt hos tekniken för att kunna möjliggöra anpassning efter användaren och

dess behov samt att tillåta användaren att “glömma bort” den data som är kopplad till

negativa aspekter i sina liv (Ayobi et al., 2018; Devakumar et al., 2021; Eikey & Reddy,

2017; Kanstrup & Bertelsen, 2016; Rapp, 2018).

Att förse användaren med analyseringsverktyg anpassad till dess unika kunskap

möjliggör självreflektion som förbättrar användarens meningsskapande och i sin tur öka

självmedvetenheten (Ayobi et al., 2018; Devakumar et al., 2021; Eikey & Reddy, 2017; Rapp,

2018). Ett verktyg som visar olika möjliga resultat beroende på fortsatt användning ger

användaren möjlighet att förstå hur olika aktiviteter påverkar för att manipulera data och

skapa önskvärda resultat (Rapp, 2018). Däremot är det viktigt att vara försiktig med sådana

designlösningar som tillåter användaren att manipulera data vilket kan bidra till och förvärra

ätstörningsbeteenden (Devakumar et al., 2021; Eikey & Reddy, 2017; Kelley et al., 2017).
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Att presentera data via visuella objekt istället för att ha ett fokus på text kan i sin tur

hjälpa användaren att förstå värdet i den presenterade datan och bidra till självreflektion och

ökande av självkunskap mot en mer hälsosam livsstil (Devakumar et al., 2021; Eikey &

Reddy, 2017; Rapp, 2018). Självreflektion har visat sig ha en stor bidragande roll i att hjälpa

användare förstå sin hälsa och öka självmedvetenheten (Ayobi et al., 2018; Devakumar et al.,

2021; Lu et al., 2021; Rapp, 2018). Att öka självmedvetenheten och kunskapen kring

hälsosamma vanor kan därmed vara en viktig del i att bryta mot eller förhindra utvecklingen

av ätstörningsbeteenden.

Genom att inkludera den tänkta användaren vid design av tekniken möjliggör det att

designa teknik som faktiskt fungerar som den ska för slutanvändaren (Devakumar et al.,

2021; Kanstrup & Bertelsen, 2016; Rapp, 2018). Därför ska kvalitativa intervjuer agera som

ett komplement till det funnet genom metaanalysen.

3. Metod

3.1 Litteratursökning
Den omfattande litteratursökningen som genomförts som bakgrund för denna studie har gått

ut på att hitta tidigare studier inom olika expertis som mestadels faller inom

forskningsområdet informatik. Den forskning som har inkluderats i studien har hittats via

ACM digital library, en fulltextdatabas med innehåll som landar inom informationsteknologi

och datavetenskap, google scholar, Science Direct samt HKR Summons. De forskningsartiklar

som använts som referenser i detta arbete har hittats med hjälp av en rad olika kombinationer

av sökord för att få en så bred och tydlig bild över problemområdet. Några exempel på de ord

som användes vid sökning i databaserna är: “self-tracking”, “eating disorder”, “user

experience”, “human computer interaction”, “anxiety”, “mobile apps” och “accessibility”. För

att studien ska ha den breda bilden har även tvärvetenskaplig forskning inkuderats. Den

forskningen hanterar mestadels ämnet ätstörningar och är inom det medicinska fältet. Därtill

inkluderas forskningsartiklar från de senaste 10 åren på grund av att egenmätningsteknik inte

länge har varit åtkomligt så enkelt via personliga smartmobiler innan dess.
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3.2 Val av metod och tillämpning
För att kunna formulera designriktlinjer för att främja hälsosamma mat- och träningsvanor

vid användning av egenmätningsappar har en metaanalys och kvalitativa intervjuer

genomförts.

Metaanalys ger en överblick om var forskningen står just nu (Denscombe, 2014). Det

tillämpades för att undersöka tidigare forskning inom användarupplevelser av

egenmätningsteknik, ätstörning och egenmätningsteknik samt design av egenmätningsteknik

som främjar hälsa. För att snabbt kunna filtrera bort irrelevant forskning lästes först titlar och

sedan nyckelord. Därefter lästes abstrakten på de forskningsarbeten som var kvar för att

vidare avgöra huruvida de behandlade något av de områden som undersöktes. De

forskningsarbeten som återstod inkluderades i metaanalysen och en snabbgranskning av

deras referenslistor genomfördes för att hitta ytterligare relevant litteratur. Forskningsarbeten

såsom studier och artiklar valdes utifrån de kriterierna presenterad i Tabell 1.

Inkluderande kriterier Exkluderande kriterier

Undersökte användarupplevelser av
egenmätningsteknik.

Uppfyllde inte ett eller flera av kraven till vänster.

Undersökte hur personer med ätstörning påverkas av
egenmätningsteknik.

Inte hade titlar som verkade uppfylla ovanstående
krav.

Undersökte hur ätstörning kan triggas eller behandlas
med egenmätningsteknik.

Inte hade några nyckelord liknande: egenmätning,
ätstörning, ångest, ux, ui, mdi, beteende, påverkan,
designriktlinjer, informatik.

Undersökte hur att designa för att främja en god
användarupplevelse genom att studera MDI.

Studien var skriven på andra språk utöver svenska
och engelska.

Publicerades de senaste 10 åren. Studier äldre än 10 år.

Tabell 1. Inkluderande och exkluderande kriterier av studier för metaanalysen.

Kvalitativa intervjuer tillåter för en djupare förståelse av den tänkta målgruppen och dess

relation till området (Denscombe, 2014). I detta fall rör det sig om hur individer som har eller

har haft ett problematiskt förhållande med mat- och/eller träning upplever

egenmätningsappar. För att möjliggöra flexibilitet hos frågorna men ändå tillåta för att en

tydlig lista med frågor att svara valdes den semi-strukturerade formatet som är normalt

associerad till ett kvalitativt tillvägagångssätt (Denscombe, 2014). Det skapar en tryggare

miljö för deltagare där frågorna ger mer betoning på att deltagare ska utveckla sina svar kring
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ämnet till det som är intressant för de (Denscombe, 2014). Deltagare fick ta del av

förklarande information inför intervjuerna (se Bilaga 1) och bjöds in till intervju där ljudet

spelades in. Intervjuerna hölls antingen ansikte mot ansikte eller digitalt via Zoom beroende

på möjlighet och vad deltagaren kände sig tryggast med. Inför intervjuerna skrevs en

intervjuguide (se Bilaga 2) som en guide till den som intervjuade för att lättare se till att få de

svar som behövdes ifall att deltagaren behövde lite hjälp att utveckla sina svar. Intervjuerna

transkriberades efteråt där endast det som angick studien inkluderades. Det deltagarna valde

att inte svara på eller att stryka inkluderas ej i transkriberingen. Efter varje transkribering av

respektive intervju var färdigställd raderades den associerade ljudfilen.

Med hjälp av de material och resultat från dessa två metoder var det möjligt att empiriskt

underbygga de designriktlinjer som formulerats i syfte att främja en hälsosam relation till mat

och träning vid användning av egenmätningsappar.

3.3 Deltagare
Totalt deltog åtta personer i studien varav en man och sju kvinnor. Deltagarna befann sig

mellan åldrarna 24 till 32 år och hade en medelålder på ca 28 år gammal. Valet av deltagare

för intervjuerna baserades på ett bekvämlighetsurval. För att undvika att social önskvärdhet

ska påverka studiens resultat så har inte personer i direkt närhet använts för intervjuerna.

Istället har bekantas bekanta eller dylikt efterfrågats för sitt deltagande. De potentiella

deltagarna bjöds in för att anmäla sitt intresse att delta i en intervju. Följande kriterier

behövdes helt eller delvis uppfyllas för att bli vald som intervjudeltagare: (a) Har eller har

haft ett problematiskt förhållande till mat- och/eller träningsvanor, (b) använder eller har

använt ett eller flera egenmätningsappar och (c) hade möjlighet att delta på intervju i riktiga

livet eller digitalt med fungerande mikrofon. I nedanstående tabell presenteras deltagarna där

de har blivit tilldelade anonyma namn som Deltagare 1 (D1), Deltagare 2 (D2) osv.

Deltagare Kön Ålder Ätstörningsdiagnos Misstanke om
ätstörningdiagnos

Använda
egenmätningsappar

D1 Kvinna 27 Nej Ja (haft) Minns ej specifikt.
Kaloriräkningsappar

D2 Kvinna 30 Nej Nej (haft problem) Träningsappar som:
Nike Training, Garmin
Connect, Adidas
Training, Freeletics. En
app som uppmanade till
att dricka vatten.
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D3 Kvinna 29 Ja (Anorexia) - MyFitnessPal, Nike
Athletic, Lifesum och
Strava.

D4 Kvinna 24 Nej Ja Träningsappar.

D5 Kvinna 25 Nej Nej (något mindre) Appar.

D6 Kvinna 27 Nej Nej (inte ätstörningsnivå) Weight Watchers,
MyFitnessPal, Lifesum,
Fitbitappen och
Runkeeper. En app som
uppmanade till att dricka
vatten.

D7 Man 32 Ja (BED, Ortorexi,
AFRID)

- Garmin Connect och
MyFitnessPal.

D8 Kvinna 29 Nej Ja (någon slags liten) Kaloriräkningsappar
som: Calorie Counter -
Easy Fit och
MyFitnessPal

Tabell 2. Intervjudeltagare

3.4 Material
De forskningsarbeten som har inkluderats i metaanalysen presenteras här nedan i Tabell 3.

Dessa forskningsarbeten är kategoriserade efter de tre områden som undersökts för att kunna

svara på frågeställningen.

Område Beskrivning Studier

Användarupplevelser av
egenmätningsteknik.

Studier som undersöker
användarupplevelser, det vill säga hur
användaren interagerar med
egenmätningsteknik och användarens
perspektiv om det.

Freeman och Curtis (2022);
Kelley et al. (2017); Potapov et
al. (2019); Rich et al. (2020);
Sjöklint (2015); Svensson
(2020); Yuan et al. (2015)

Ätstörning och
egenmätningsteknik

Studier som undersöker hur personer
med ätstörning/ätstörningsbeteende
upplever egenmätningsteknik eller
påverkas av egenmätning.

Devakumar et al. (2021); Eikey
(2021); Honary et al. (2019);
Levinson et al. (2017); Lu et al.
(2021); Pater et al. (2021)

Design av
egenmätningsteknik som
främjar hälsa

Studier som undersöker hur att designa
för att främja en god
användarupplevelse vid egenmätning
genom att studera MDI.

Ayobi (2018); Eikey och Reddy
(2017); Kanstrup och Bertelsen
(2016); Rapp (2018)

Tabell 3. Sammanfattning av inkluderade studier i metaanalysen.
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För att formulera frågor inför det kvalitativa intervjuerna har frågor från tidigare forskning

där kvalitativa intervjuer genomförts lästs igenom för att bland annat hämta inspiration i

vilken typ av svar som är intressant för denna studie men även vilka svar som saknades

(Eikey, 2021; Eikey & Reddy, 2017; Kanstrup & Bertelsen, 2016; Kelley et al., 2017;

Levinson et al., 2017; Lu et al., 2021; Rapp, 2018; Rich et al., 2020; Sjöklint, 2015;

Svensson, 2020). Frågor om: kön och ålder är ofta intressant att ha med och ställs ofta i

liknande studier eftersom det ger möjligheten till att jämföra resultaten med tidigare och

kommande arbeten inom området (Eikey & Reddy, 2017; Rich et al., 2020; Sjöklint, 2015).

Frågor om ätstörning/ätstörningsbeteende, ätstörning/ätstörningsbeteende innan eller

efter app, appar använda och appanvändnings längd var mycket relevanta för denna studie

för att förstå deltagarnas erfarenhet till området (Eikey & Reddy, 2017; Kelley et al., 2017;

Levinson et al., 2017). Frågor om: användning av egenmätningsmetoder var även en

intressant fråga för att förstå deltagarnas historik och erfarenhet av egenmätning (Eikey,

2021; Kanstrup & Bertelsen, 2016; Lu et al., 2021; Rich et al., 2020; Svensson, 2020).

Frågor om hur användningen av egenmätningsteknik har påverkat de, de positiva och

negativa upplevelser av den samt om fortsatt användning, det vill säga frågor användarens

upplevelser, var bra inspiration till att formulera frågor för att få en djupare förståelse av

deltagarnas erfarenhet och relation till området (Eikey, 2021; Kelley et al., 2017; Lu et al.,

2021; Rapp, 2018; Sjöklint, 2015).

3.5 Etiska överväganden
Det finns en del saker som måste övervägas rent etiskt vid genomförande av

forskningsstudier vilket vi kommer gå igenom i detta kapitel. Tillförlitlighet, ärlighet, respekt

och ansvar är det forskaretik som behöver vara närvarande när forskare ger sig in i ett nytt

projekt (Vetenskapsrådet, 2018). Detta är grunden för att forskare ska kunna genomföra ett

bra jobb för sina kollegors och forskningens skull.

De fyra huvudkraven av forskningsetiska principerna är sekretess, tystnadsplikt,

anonymitet och integritet (Vetenskapsrådet, 2017). Vid intervjutillfällena är det viktigt att

deltagarna vet vad informationen de delar med sig av kommer användas till. Deltagarna är

upplysta om att det är frivilligt att delta i intervjuerna och vet att det inte finns något tvång.

Deltagarna måste således ha gett sitt samtycke till att delta i studien. Den insikten deltagarna

delar med sig av kan inte användas till något annat än just denna studie och deltagarnas

identitet kommer förbli anonym.
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För denna studie måste det även existera en djup förståelse och sympati för deltagarna

när de delar med sig av sina upplevelser. Det är därför viktigt att deltagarna känner sig

bekväma och trygga i miljön som intervjun hålls i eftersom mat- och träningsvanor kan vara

ett känsligt ämne för många. Deltagarna blev informerade i förväg om att intervjuernas ljud

spelas in för att kunna möjliggöra återuppspelning i samband med transkribering inför analys

av den insamlade datan. Deltagarna förblir anonyma och är försäkrade om att inspelningen

inte delas till någon tredje part innan de raderas. Innan intervjun blev deltagarna försäkrade

om att de får välja att inte svara på en fråga om de inte vill eller att stryka delar eller hela svar

under intervjun om de så vill. Deltagarna blev även försäkrade om att de självklart får

avbryta sitt deltagande när de vill.

4. Resultat och analys

4.1 Metaanalys
Här nedan sammanställs tidigare forskning inom området som presenterades i kapitel 2 och

som ansågs vara relevant för att kunna hjälpa till att formulera designriktlinjer som främjar

hälsosamma mat- och träningsvanor vid användning av egenmätningsappar.

4.1.1 Användarupplevelser av egenmätningsteknik

Syfte Studie Observation Resultat

Utforska hur tonåringar kan
få ut så högt värde som
möjligt av
egenmätningsteknik genom
att inkludera dem i
designprocessen.

Freeman
och Curtis
(2022)

Co-design workshops,
tematisk analys

Forskare och designers måste
prioritera tonårs-centrerad design med
fokus på 1: tonåringars
huvudanledning för egenmätning och
2: möjligheter för social support och
gemenskapsbyggande för att främja
tonåringars positiva upplevelser med
hälsorelaterade egenmätningsteknik.

Skapa bättre förståelse för
egenmätning i samband
med stresshantering och
mental hälsa bland
studenter.

Kelley et
al. (2017)

Fokusgrupper med
kortsorteringssessioner
och en
enkätundersökning.

De fann att det kommer vara kritiskt
att kunna kommunicera slutsatser av
egenmätningsdata för att minimera
risken för misstolkningar. Därtill att
det kommer vara viktigt att presentera
negativ data på ett sätt som inte
demotiverar studenter framöver.

Utforskning av ungdomars
bekymmer och reaktion på
egenmätning och PI system.

Potapov et
al.  (2019)

Tematisk analys och
kvalitativa intervjuer

De mest effektiva designs av PI
system för ungdomar handlar om att
ge stöd till ungdomars identitetsarbete
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och att det dem egenmäter är
överensstämmer med vad dem känner
till och vem dem strävar efter att bli.
Detta eftersom många deltagare
använde egenmätning för att förstå
och validera aspekter av sina egna liv
än att förändra dem.

Generera nya insikter om
ungdomars användning av
digitala hälsotekniker samt
utveckla nya insikter om
lärandeprocesser om
mänskliga kroppar och
hälsa genom digital teknik.

Rich et al.
(2020)

Enkätundersökning,
ingående kvalitativa
intervjuer samt en
experimentell studie på
8 veckor med
datainsamling och
kommunikation.

Användning av egenmätningsteknik
kan bidra till att vissa ungdomar
övertränar eller engagerar sig i
skadliga kostvanor. Det är viktigt för
ungdomars lärande att själva försöka
förstå sig på data och information om
hälsa online, men att vuxna behöver
inneha digital kompetens för att
erbjuda stöd vid användning av
egenmätningsteknik. Teknologi bör
därför möjliggöra ungdomar som
beslutsfattare men inte på sätt som
lägger skulden om hälsa på dem samt
att utveckling av egenmätningsteknik
bör ske tillsammans med dem.

Skapa en djupare förståelse
för hur egenmätning
påverkar användarnas
upplevelse.

Sjöklint
(2015)

Studie 1: Kvalitativ
samt kvantitativ
fältstudie. Studie 2:
Kvalitativ
semi-strukturerad
intervju.

Studien identifierade fyra
försvarsmekanismer: avfärda,
fördröja, selektiv uppmärksamhet och
försummelse som de vanligaste
reaktionerna efter självreflektion av
personlig data.

Hur kan man använda
egeninsamlade hälsodata
för att stärka individens
förutsättningar för hälsa,
även i närheten av sjukdom,
och hur kan man stärka
forskning som baseras på
hälsodata?

Svensson
(2020)

Metaanalys, kvalitativa
intervjuer samt en
enkätundersökning

Det identifierades följande punkter för
att kunna utarbeta hur och när
individdata kan användas i samhället;
utarbeta en informationsmodell för
egeninsamlade hälsodata,
implementation av ett system för
egeninsamlade hälsodata från flera
olika källor, skapa ett ramverk där
egeninsamlade, personliga hälsodata
kan aggregeras och jämföras över
flera olika källor samt utreda om hur
den relaterar till symptom beskriver,
diagnoskriterier och annan hälso- och
sjukvårdsinformation.

Utforska användarnas
uppfattning av hälso- och
fitness-appar med
UTAUT2-modellen.

Yuan et al.
(2015)

Kvantitativ
enkätundersökning.

Prestanda förväntningar, hedoniska
motiv, prisvärde och vana var de
betydande prediktorerna för
användarens avsikt att fortsätta
använda hälso- och fitnessappar.
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Däremot gav förväntad ansträngning,
socialt inflytande och främjande
förhållanden inte några indikationer.

Tabell 4. Användarupplevelser av egenmätningsteknik

Egenmätningstekniken är i sig själv varken förtryckande eller bemyndigande (Freeman &

Curtis, 2022; Rich et al., 2020), det är användarens reflektion av datan som skapar dess värde

(Freeman & Curtis, 2022; Potapov et al., 2019; Rich et al., 2020; Sjöklint, 2015; Svensson,

2020). Efter att ha analyserat resultatet av dessa studier syns det tydligt att det är av största

vikt att involvera den tänkta målgruppen i användarupplevelse-processen för att stärka

användarens förutsättning för bättre hälsa (Freeman & Curtis, 2022; Kelly et al., 2017;

Potapov et al., 2019; Sjöklint, 2015; Svensson, 2020; Yuan et al., 2015). Designern bör inte

underskatta enkelheten av loggning och positiv presentation av dess data (Yuan et al., 2015).

Detta stärker nämligen användarens avsikt till långsiktig användning. Detta är såklart målet

för designen men datan bör beaktas både kortsiktigt och långsiktigt eftersom användarens

mål och motivation förändras med tiden (Potapov et al., 2019; Svensson, 2020; Yuan et al.,

2015). Även om egenmätningsteknik är utvecklad för nytta så får inte nöjet underskattas för

att genomdriva en långsiktig användning (Yuan et al., 2015).

Forskningen pekar även mot att ett samarbete mellan egenmätningsteknik och

sjukvården kan gynna både vården och individen (Kelley et al., 2017; Svensson, 2020; Yuan

et al., 2015). Kan sjukvården ta del av egenmätningsteknikens data är det lättare att få en

sann bild av individens hälsa samt så kan individen få den vägledning det finns ett stort

behov utav när det gäller användning av digital teknik för hälsa (Freeman & Curtis, 2022;

Kelley et al., 2017; Rich et al., 2020;  Svensson, 2020).

4.1.2 Ätstörning och egenmätningsteknik

Syfte Studie Observation Resultat

Utvärdering av 34
ätstörningsappar för att
förstå de olika typerna av
datainsamling.

Devakumar
et al. (2021)

Öppen
kodningsbaserad
tematisk analys

Studien fann 11 olika datatyper som
ätstörningsappar samlar in, och 9
strategier som de använder för att
stödja insamling och reflektion. Med
hjälp av ramverk för personlig
hälsoinformatik kunde slutsatsen
sättas att de flesta apparna inte följde
den bästa tillämpningen för vad och
hur data ska samlas in och
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återspeglas till användare, eller hur
datadrivna insikter ska
kommuniceras.

Undersökning av de
oavsiktliga negativa
konsekvenserna av
att interagera med
egenmätningsteknik för
kvinnor i en
universitetsmiljö.

Eikey
(2021)

Enkätundersökning,
tänk högt övning,
semi-strukturerade
intervjuer och
tematisk analys.

Deltagarna rapporterade att
egenmätningsteknik utlöser och
förvärrar symtomen av ätstörningar.
Åtta negativa teman identifierades:
fixering vid siffror, restriktiv kost,
besatthet, appberoende,
prestationsångest, extrema negativa
känslor, motivation från “negativa"
meddelanden och överdriven
konkurrens. Dessa teman var vanliga
när användarens fokus var att gå ner i
vikt men de var också närvarande när
användaren ville fokusera på
återhämtning av ätstörningar.

Identifierar potentiella risker
runtomkring hälsosam
användning av diet- och
träningsappar och negativa
upplevelser och
beteendeutveckling hos unga
människor för att förstå hur
nuvarande diet- och
träningsappar kan, eller inte
kan, förvärra sådana
beteenden.

Honary et
al. (2019)

Enkätundersökning
och två workshops.

Nästan hälften av enkätdeltagare
antydde att de hade upplevt någon
form av negativ upplevelse eller
beteenden under deras användning av
diet- och träningsappar. De
identifierade fyra risker. 1:
Utveckling av skuldkänslor på grund
av miljön kring de övertygande
modellerna. 2: Social exkludering
som ett resultat av personliga
scheman runt diet och träningsmål. 3:
rädsla av att få negativa responser när
ett mål inte nås. 4: känslor av att bli
kontrollerad av appen. Det
identifierades även att många av
funktionerna på appen hade potential
att orsaka negativa upplevelser och
beteenden.

Undersökte användningen av
MyFitnessPal för att logga
kalorier för att bedöma
huruvida appen bidrog till
ätstörningssymptom och om
denna uppfattning var
associerad med
ätstörningssymptom.

Levinson et
al. (2017)

Enkätundersökningar. Studien fann att 75% av deltagarna
använde MyFitnessPal och att 73%
av dessa ansåg att appen bidrog till
deras ätstörning. Därtill fann de att
dessa procent korrelerade med
ätstörningssymptom. Därför föreslår
deras resultat att MyFitnessPal
används brett bland de med
ätstörning och uppfattas därmed att
bidra till ätstörningssymptom.

Hur egenmätningsteknik och
sociala plattformar

Lu et al.
(2021)

Kvalitativa intervjuer Studien resulterade i en modell för
socialt hållbar egenmätning som
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tillsammans kan hjälpa
människor att bygga upp
hälsosamma ätbeteenden

illustrerar bland annat hur människor
får råd från sociala plattformar om
när och hur de ska använda sig av
egenmätning samt hur man kan
tillämpa kunskap från sociala
plattformar. Där
observationsinlärning och aktivt
lärande är centrala i dessa processer
om att social teknik hjälper
människor att få djupare och mer
tillförlitlig kunskap inom ämnet.

Undersöka patienters
användning av teknik i
koppling till ätstörningar

Pater et al.
(2021)

Kvalitativa
semi-strukturerade
intervjuer

Läkare erkänner de potentiellt farliga
och skadliga effekterna av sociala
medier för ätstörningspatienter men
de saknar kunskapen för att ta itu
med detta vid aktiva
sjukdomstillstånd och vid
tillfrisknande. Studien uppmanar till
ett framtida samarbete med
MDI-forskning för att utbilda
vårdpersonalen inom området och
slutligen bedöma hur digitalt
självskadebeteende skulle kunna
åtgärdas inom vården i framtiden.

Tabell 5. Ätstörning och egenmätningsteknik

Dagens egenmätningsappar följer sällan de riktlinjer som lagts fram av tidigare forskning för

hur teknikens insamlade data bör visualiseras för att främja reflektion hos användaren, vilket

är en nyckelprocess för tillfrisknande från en ätstörning (Devakumar et al., 2021; Eikey,

2021; Pater et al., 2021). Detta pekar mot att kritiskt appdesign för egenmätning krävs för att

minska risken för negativa konsekvenser vid användning av denna teknik för att gynna god

mental hälsa (Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021; Lu et al., 2021; Honary et al., 2019).

Egenmätningsteknik kan nämligen utlösa och förvärra ätstörningssymtom genom att fokusera

på att främja överanvändning (Eikey, 2021). Dessa negativa konsekvenser av

egenmätningsteknik är vanliga när användarens fokus är att gå ner i vikt men de är även

närvarande när användarens mål är att tillfriskna från en ätstörning (Eikey, 2021). Genom att

följa de föreslagna designriktlinjer för datavisualisering kan designers förbättra apparnas

funktion och effektivitet för att säkerställa att de är användbara, tillhandahåller användbar

information i rätt tid och på ett meningsfullt sätt samt ge positivt stöd till användaren i deras

resa med sin ätstörning (Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021; Lu et al., 2021; Pater et al.,

2021; Honary et al., 2019).
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Detta kan även bidra till framsteg inom vården. Läkare erkänner nämligen att det finns

potentiellt farliga och skadliga effekter kopplat till användning av egenmätningsteknik och

sociala medier för ätstörningspatienter (Pater et al., 2021). De saknar däremot kunskapen för

att ta itu med detta vid både aktiva sjukdomstillstånd och vid tillfrisknande. För att främja ett

kunskapsskapande för vårdpersonalen hur de ska hantera detta behövs ett samarbete med

MDI-forskning vilket kan leda till att patienternas verktyg för långsiktig beteendeförändring

(Eikey, 2021; Lu et al., 2021; Pater et al., 2021). Detta kommer även bidra till tydligare

designriktlinjer i framtiden för att främja patienternas tillfrisknande och minska risken för

digitalt självskadebeteende i framtiden (Devakumar et al., 2021; Lu et al., 2021; Pater et al.,

2021).

4.1.3 Design av egenmätningsteknik som främjar hälsa

Syfte Studie Observation Resultat

Utforskning om hur
egenmätningsteknik kan
gynnas av en analog Bullet
Journaling-mentalitet

Ayobi et al.
(2018)

Tematisk analys Utformningen av egenmätningsteknik
tenderar att vara statisk och misslyckas
därför ofta med att stödja människors
praktiska mål, känslomässiga behov och
förändringar hos individen
levnadsförhållanden. Detta kan ske
genom två sammanhängande
designriktningar: digitalt utökad analog
egenmätning och stöd för digital
egenmätning som en medveten
designpraxis.

Få en översikt om hur
kvinnor med ätstörningar
interagerar med
viktminskningsappar och
dess design.

Eikey &
Reddy
(2017)

Kvalitativa intervjuer Användningen av viktminskningsappar
kan bidra till och förvärra beteenden vid
ätstörningar. Kvinnors relation till dessa
appar förändras när de går genom livet.
Studien ökar förståelsen av den önskade
appdesignen för viktminskning. Denna
forskning betonar vikten av att se på
teknikanvändning som en dynamisk
process.

Deltagande design av
egenmätningsteknik
tillsammans med utsatta
unga vuxna.

Kanstrup
&
Bertelsen
(2016)

Kvalitativa intervjuer Studien visar på att ett deltagande
förhållningssätt, som inkluderar
marginaliserade människor i
designprocessen, erbjuder ny kunskap för
att göra befintliga och framtida
tillämpningar användbara för en bredare
publik. Resultaten pekar på möjligheter
att öppna upp designrummet för
hälsofrämjande teknologi för att stödja
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samarbetet av tillgängliga hälsoresurser
och människor som befinner sig i en
utsatt situation.

Formulering av
designöverväganden i
utformningen av
egenmätningsteknik för att
ge användaren makten
över datan.

Rapp
(2018)

Deltagarobservation,
tematisk analys och
semi-strukturerade
intervjuer

Resultatet av studien föreslår en serie
designöverväganden som bör användas
vid utformningen av egenmätningsteknik
för att främja användarens förståelse av
den data som tekniken samlar in och
sedan visuellt presenterar tillbaka till
användaren.

Tabell 6. Design av egenmätningsteknik som främjar hälsa

Att designa egenmätningsteknik för att främja en god användarupplevelse vid egenmätning

börjar med att inkludera den tänkta användaren i processen, ett inkluderande av

marginaliserade individer i designprocessen bidrar även till en slutprodukt som kan gynna en

bredare publik (Kanstrup & Bertelsen, 2016; Rapp, 2018). Genom att designa tekniken för att

vara flexibel, dynamisk och anpassningsbar skapar designern ett värde för användare som

inte finns vid klassisk, statisk egenmätningsteknik (Ayobi et al., 2018; Eikey & Reddy, 2017;

Kanstrup & Bertelsen, 2016; Rapp, 2018). Detta skapar nämligen plats för användare att

reflektera över vad som är viktigt för just hen i den tiden i sitt liv hen befinner sig i just nu

(Ayobi et al., 2018; Eikey & Reddy, 2017; Rapp, 2018). Livet är föränderligt och så borde

även egenmätningtekniken designas (Ayobi et al., 2018; Eikey & Reddy, 2017; Rapp, 2018).

Interaktionsdesignern bör lägga stor vikt i hur den data som egenmätningstekniken

samlar in för att sedan speglas tillbaka till användaren presenteras visuellt (Ayobi et al., 2018;

Rapp, 2018). Om den visualiserade datan kan finjusteras av användaren kan designern skapa

ett gamification-värde i tekniken för att öka engagemanget hos användaren och öka chansen

för fortsatt användning (Ayobi et al., 2018; Rapp, 2018). En implementering av så kallade

“communities of practice”, det vill säga mindre grupper av likasinnade, är även det viktigt att

inkludera i designen av ny egenmätningsteknik (Kanstrup & Bertelsen, 2016; Rapp, 2018).

Att dela med sig och kunna ta del av andras kunskap främjar självreflektion och tilldela

mening till data vilket bidrar till ökad självmedvetenhet, självkunskap och motivation.

Det finns både negativa och positiva aspekter inom egenmätningstekniken (Ayobi et al.,

2018; Eikey & Reddy, 2017; Kanstrup & Bertelsen, 2016; Rapp, 2018). Genom att

implementera ovanstående kunskapsbidrag från tidigare forskning bör chansen för en positiv

upplevelse för användaren förhöjas.
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4.2 Kvalitativa intervjuer
Som ett komplement till metaanalysen och för att få en bild av vad de faktiska användarna av

appar för egenmätning har att säga om tekniken så har kvalitativa intervjuer med

semi-strukturerad format med åtta deltagare genomförts. Samtliga intervjudeltagare har

någon gång använt sig av appar för egenmätning och har på ett eller annat sätt haft ett

problematiskt förhållande till mat och/ eller träning (se Tabell 2). Intervjudeltagarna D3 och

D7 har fått en ätstörningsdiagnos av vården. Utöver de deltagarna så anser deltagare D1 att

hon kämpat med en odiagnostiserad ätstörning och deltagarna D4 och D8 misstänker att de

kämpar med en odiagnostiserad ätstörning. Därtill tror D5 och D6 att de har problem med

något de själva anser som mindre allvarligt och D2 anser sig har haft problem med något

mindre allvarligt. Deltagarna D1, D2, D4 och D5 använder sig inte längre av

egenmätningsappar idag. D2 och D5 skulle däremot kunna tänka sig att använda sig av

egenmätningsappar i framtiden medan D1 och D4 inte har en tanke om det. D3 berättar att

hon gärna blir så pass frisk att hon inte känner behovet av att använda egenmätningsappar

men kommer förmodligen fortsätta. Deltagarna D6, D7 och D8 använder sig av

egenmätningsappar idag och kommer att fortsätta med det, även om de har rapporterat om att

slutat använda sig av vissa egenmätningsappar på grund av att det skapade allt för negativa

känslor och ohälsosamma mat- och träningsvanor. D7 menar att egenmätning är en del av att

vara en atlet, medan D6 och D8 anser att apparna kan vara hjälpsamma för att lära sig om

deras kropp och dess behov för att må bra.

Det finns en rad ord som dyker upp för hur deltagarna skulle beskriva

egenmätningsteknik under intervjuerna. Elitistiskt, tidskrävande, beroendeframkallande,

destruktivt och toxic är de orden med en negativ klang som deltagarna delade med sig av. Det

finns ett fåtal ord som kan ses som positiva likt problemlösande och motiverande. Motivation

bör tas upp som både ett positivt och negativt uttryck då intervjudeltagarna säger att

motivationen lätt kan gå från en positiv kraft till att ge användaren en känsla av att ingenting

de gör är tillräckligt eller bidra till ätstörningsbeteenden.

MyFitnessPal är den app som flest deltagare använt sig av. Över hälften av deltagarna

(D3, D5, D6, D7 & D8) har använt sig av denna app som ses som för kalorifixerad. En

specifik funktion i appen som nämns av D2, D3 och D6 är att när användaren checkar ut för

dagen, vilket betyder att ingen mer mat eller träning ska loggas, så får användaren upp ett

meddelande som säger att om varje dag var som idag så kommer användaren väga si och så

många kilon om fem veckor. D2 har inte själv använt sig av appen men vet om funktionen
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och säger precis som D6 att de ser detta som ångestframkallande och kan trigga

ätstörningsbeteenden medans D3 säger att detta är en funktion som är både negativ och

positiv eftersom det motiverar henne till fortsatt kalorisnålhet. Denna ångest som appen kan

bidra till och dess kalorifixering har varit en bidragande faktor till att D5 och D7 valt att sluta

använda sig av den samt en orsak till D6 och D8 sporadiska användande. D5 förklarade att

kalorifixeringen bidrog till ohälsosamma vanor och att: “It takes away from the happiness the

food gave me.”. D8 förklarar sitt sporadiska användande som så att: “Om man redan vet att

jag vet att jag kommer gå över mitt kalorimål då känner jag vad är syftet?” och anser att “(..)

det måste vara OK att unna sig ibland”. D6 påpekar att “Det finns inte dåliga kalorier det

finns inte bra kalorier. Men det blir nåt sätt att mer kalorier är sämre.” och att “det är

BESATTHETEN av kalorierna är lite dumt”. Även om MyFitnessPal får kritik från

deltagarna D2, D3 och D6 på grund av denna funktion och för att den är relativt fokuserad på

den amerikanska marknaden (mph i stället för km/h och liknande) så är det även den appen

som anses vara bäst på marknaden.

När deltagarna får frågan om vad de saknar i de tillgängliga apparna kommer det upp

relevanta förslag om hur egenmätningstekniken kan utvecklas framåt för att bidra till en

bättre användarupplevelse. Deltagarna D3, D6, D7 och D8 upplevde att notifikationer bidrog

till stress och negativa känslor. D3 beskriver att de inte främjas av att bli påmind om något de

redan visste om: “Jag vet att de bara försöker göra apparna mer etiska men jag hatar att få

en reminder om att jag äter för lite och att det kan skada min kropp. Som jag inte visste

det(...)”. Enligt D6 så är beröm något som apparna i dagsläget inte prioriterar särskilt högt

och beskrev notifikationer som så: “(...)det är väldigt mycket falsk pepp och lite såhär svag

shaming ibland och sånt”. D6 beskriver att hon hellre vill se notifikationer som uppmuntrar

det lilla man har gjort såsom: “-Det är ok- att du bara tränat 2 gånger den här veckan när du

egentligen velat tränat 5” än “-ah men du har 3 kvar kom igen chopchop-” kl 8 en

söndagskväll. En klapp på axeln för att du tog dig iväg och tränade två gånger den här veckan

även om planen var att klämma in fem pass kan ge användaren motivation till att ta sig ut och

göra något veckan därpå i stället för att ge upp när tekniken inte tycker målet för veckan har

uppnåtts. D6 önskar därmed att få ta del av mer positiva notifikationer för att undvika

negativa ångestframkallande känslor såsom: “(...)du kunde kört lite längre. Du kunde gjort

lite mer.” - D6.

Deltagarna D6, D7 och D8 hade även velat se en mer holistisk sammanfattning av den

insamlade datan och dess innebörd. “(...)det kan betyda massa separat men det skulle kunna
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betyda mer ihop. Som till exempel igår simmade du vilket gör att du sov jättebra vilket gör att

du var DÖDShungrig under dan vilket gör att du sov sämre för att du åt för mycket. Att man

kanske kan se sån statistik.” - D6. Hur denna data presenteras visuellt är även det viktigt för

dessa deltagarna. En app som D8 tog upp som ett bra exempel på visualisering av data var

EasyFit. När användaren loggade sin mat under dagens gång var det en tank som fylldes med

vätska för att illustrera hur användarens kost för dagen hjälper eller stjälper kroppen. “Du

ville fylla tanken, men sen om du gick över så gick tanken från att vara grön fyllning till att

bli röd fyllning så man gärna förstod att ´OK, nu blev det lite för mycket här nu är tanken

överfull´. (...) man blev inte så här guiltad i att allting du äter är dåligt att utan mer först när

du äter för mycket är det dåligt som jag tyckte var positivt.” - D8. Det visar på att simpel och

underhållande visualisering av data bidrar till en bättre användarupplevelse och ett hedoniskt

användande.

D7 berättade att han saknade möjlighet till anpassning vid användning av

egenmätningsappar och sa att: “Under mina vardagspass gömmer jag hur många kalorier jag

bränner för att inte bli triggad men när det kommer till långpass så behövs det för att veta

hur mycket energi jag måste få i mig per timme. Det hade varit gött med en toggle button för

“sport mode” eller något. Så jag kunde bestämma själv vilka grejer som ska synas till

vardags och vilka som ska visas vid tävling och långpass”. Han menar att hans behov av att

ta del av viss information från egenmätningsappar skiljer sig från korta träningspass till långa

träningspass. På grund av att antalet kalorier som bränns kan trigga tidigare ätstörning

undviker han helst det under kortapass, men att det fortfarande är viktigt att veta av vid

långpass så att han kan få i sig den energi han behöver.

Tre av deltagarna, D1, D4 och D5, hade endast negativa upplevelser vid användning av

egenmätningsteknik. Denna negativa perspektiv som D4 har styrks av att vännerna som

använder egenmätningsappar och klagar om: “(...) their muffin top or jiggly thighs.” vilket

blir tufft för D4 som säger att: “(...) I would kill to have some more fat, or any at all, on my

body”. D4 uttrycker sin vilja att hjälpa andra att känna sig bekväma i sina kroppar: “I feel

pretty at peace with my body but it hasn’t always been that way. I wish I could help my

friends feel the same way. Size is just a number as they say”. D5 uttrycker en önskan om att

kunna använda egenmätningsappar som så: “I wish I could use it without getting triggered to

eat nothing”. Därtill anser D1 att egenmätningsappar är ohälsosamt och beskriver det som

att: “Man måste liksom kämpa för att va en del av gruppen (...). Jag tror att det verkligen är

ett sätt för att få folk att börja sina ätstörningar. Sen tror jag också att det är ett dåligt sätt att
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gå tillväga om man faktiskt vill gå ner i vikt”. D2 hade hellre sett: “En app som istället för att

räkna kalorier ger en poäng på hur pass bra och balanserad ens dagskost är” för att minska

fixering kring kalorier vid egenmätning.

Intervjudeltagarna har därmed visat en del likheter och skillnader mellan sig. Något de

verkar hålla med om är att fokus på kalorier är mer skadlig än god, även om D6, D7 och D8

anser att den kan vara viktig att känna till beroende på ens förutsättningar och

omständigheter. Därför är många egenmätningsappar idag inte tillgänglig för alla och kan

därmed vara ångestframkallande och riskera att bidra till ätstörningsbeteenden. Ett holistiskt

perspektiv skulle kunna ge möjligheten till ökad självkunskap hos användaren genom att

minska på fixering av detaljer. Visualisering av data och positiva notifikationer kan bidra till

en bättre användarupplevelse och ett hedoniskt användande. Därtill kan anpassning till

individens förutsättningar och omständigheter undvika ångestframkallande känslor och

minska risken för ätstörningsbeteenden. Genom att ta hänsyn till dessa i designprocessen är

det möjligt att bidra till ökad självkunskap för att främja hälsosamma mat- och träningsvanor.

4.3 Designriktlinjer
Vid utformning av designriktlinjer är det nödvändigt att förstå och få en överblick kring

existerande forskning inom området som används i dagsläget samt att genomföra forskningen

tillsammans med den tänkbara målgruppen. Detta ser nämligen till att dem framtagna

designriktlinjer är relevanta, konkreta och försvarbara vid designbeslut (Unger & Chandler,

2012). Tidigare forskning behandlar användarupplevelser av egenmätningsteknik, ätstörning

och egenmätning samt design av egenmätningsteknik som främjar hälsa. Det som saknas är

forskning som fokuserar på om det går att förebygga ätstörningsbeteenden vid använding av

egenmätningsteknik. För att kunna formulera designriktlinjer som ska hjälpa designers att

främja hälsosamma mat- och träningsvanor vid design av egenmätningsteknik undersöktes

tidigare forskningsarbeten inom området samt genomfördes åtta kvalitativa intervjuer med

intressenter som upplevt ohälsosamma mat- och träningsvanor och hur egenmätningsteknik

påverkar dem. För att formulera dessa designriktlinjer följs denna mall som van den Akker

(1999:9) rekommenderar:

"If you want to design intervention X [for the purpose/function Y in context Z], then you

are best advised to give that intervention the characteristics A, B, and C [substantive

emphasis], and to do that via procedures K, L, and M [procedural emphasis], because of

arguments P, Q, and R."
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Genom att formulera designriktlinjer på detta sätt anges det i vilken kontext designriktlinjen

ska användas, vad och hur att göra det samt varför det ska göras.

4.3.1 Designriktlinje 1: Inkludering av målgrupp i designprocessen

“Om du vill designa egenmätningsteknik för att främja en hälsosam relation till mat

och träning bör du inkludera den tänkta målgruppen i designprocessen eftersom detta

ger användaren en chans att på ett demokratiskt sätt se till att förväntningarna på den

slutgiltiga artifakten möts. ”

Denna designriktlinje stöds av tidigare forskning som analyserats i Tabell 4 och Tabell 6

(Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021; Freeman & Curtis, 2022; Kanstrup & Bertelsen, 2016;

Kelley et al., 2017; Rapp, 2018; Rich et al., 2020). Det går också att konstatera efter analys

av den insamlade intervjudatan att individer som använder sig av egenmätningsteknik har

värdefulla insikter om hur tekniken kan förbättras.

4.3.2 Designriktlinje 2: Ett holistiskt perspektiv på datapresentation

“Om du vill designa egenmätningsteknik för att främja en hälsosam relation till mat

och träning bör du se på insamlad data ur ett holistiskt perspektiv och presentera den

på ett holistiskt sätt eftersom användare vet att de olika typerna av data som samlas

in hör ihop för en fullskalig uppsikt över fysiskt och psykiskt mående.”

Denna designriklinje stöds till stor del av den kvalitativa datan som samlades in under

intervjuerna. Deltagana D6, D7 och D8 önskade sig en tydligare översyn på sin generella

hälsa för att minska fixering kring detaljer, vilket stämmer överens med den tidigare

forskningen som analyserats (Ayobi et al., 2018; Devakumar et al., 2021; Eikey & Reddy,

2017; Rapp, 2018).

4.3.3 Designriktlinje 3: Datavisualisering för hedoniskt användande

“Om du vill designa egenmätningsteknik för att främja en hälsosam relation till mat

och träning bör du visualisera den insamlade datan för att gynna hedoniskt

användande eftersom en underhållande artifakt ökar chansen för långvarigt och

positivt användande.”
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Denna designriktlinje går hand i hand med tidigare studier som analyserats i Tabell 6. Genom

att konkretisera data till något användare kan se som något mer greppbart kan inge en känsla

av nöje och prestation hos användare, vilket ökar chanserna för att användare fortsätter

använda sig av artifakten (Eikey, 2021; Honary et al., 2019; Rapp, 2018; Yuan et al., 2015).

Även den insamlade intervjudatan från D6 och D8 gav insikten om att hur kul och lätt

tekniken är att använda spelar en stor roll när det kommer till ett långvarigt användande.

4.3.4 Designriktlinje 4: Möjligheter för individanpassning

“Om du vill designa egenmätningsteknik för att främja en hälsosam relation till mat

och träning bör du utforma artifakten för att vara anpassningsbar eftersom alla

användare inte har samma förutsättningar och mål.”

Denna designriklinje stöds till stor del av de artiklarna som analyserades i Tabell 6 men även

artiklar från Tabell 4 och Tabell 5. Det kom även upp vid intervjuerna där deltagarna D6, D7

och D8 talade om att det hade varit positivt att kunna finjustera vilken data som ska

presenteras vid vilka tillfällen. Användarens kunskap, behov och mål är något som är rörligt

och är därför väldigt individuellt från person till person. Individanpassning kan bidra till en

mer okomplicerad användning av egenmätningstekniken och ge användare makten över sin

egen data så att de delarna som kan vara triggande för ätstörningsbeteenden kan gömmas från

användarens unika gränssnitt (Ayobi, 2018; Devakumar et al., 2021; Eikey & Reddy, 2017;

Honary et al., 2019; Kanstrup & Bertelsen, 2016; Levinson et al., 2017; Pater et al., 2021;

Rapp, 2018).

4.3.5 Designriktlinje 5: Positiva notifikationer

“Om du vill designa egenmätningsteknik för att främja en hälsosam relation till mat

och träning bör du utforma notifikationer till att bidra till positiva känslor hos

användare eftersom en känsla av god prestation ger användaren motivation till

fortsatt loggning och användning av artifakten.”

Sista designriktlinjen om formulering av notifikationer kom upp under intervjutillfällen.

Deltagare D3, D6, D7 och D8 talade om att för mycket notifikationer kan kännas stressande

samt att formuleringarna av dessa kan göra att användare känner sig otillräcklig. Detta styrks

av tidigare forskning i Tabell 4 och Tabell 5. Ätstörningsbeteenden kan förvärras när
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notifikationerna kommer för frekvent och med fel sorts motivation (Devakumar et al., 2021;

Eikey, 2021; Eikey & Reddy, 2017; Honary et al., 2019; Kelley et al., 2017; Levinson et al.,

2017; Lu et al., 2021; Pater et al., 2021; Rich et al., 2020; Yuan et al., 2015).

5. Diskussion
Denna studie genomfördes för att undersöka hur användare med problematiskt förhållande till

mat- och/eller träning påverkas av egenmätningsteknik och hur dess design kan främja hälsa.

Således löd frågeställningen: Hur kan designriktlinjer formuleras för att främja hälsosamma

mat- och träningsvanor vid användning av egenmätningsappar? För att besvara denna fråga

användes två metoder för att samla in empiriskt material, metaanalys och kvalitativa

intervjuer. Metaanalys genomfördes i syfte med att bilda en förståelse för var forskningen

ligger idag inom användarupplevelser med egenmätningsteknik, ätstörningar och

egenmätningsteknik samt design av egenmätningsteknik som främjar hälsa. Kvalitativa

intervjuer genomfördes för att få en förståelse för hur användare som har eller har haft

problematiskt förhållande med mat- och/eller träning upplever egenmätningsteknik. Med

empiriskt material från metaanalysen och kvalitativa intervjuer kunde därefter fem

designriktlinjer formuleras med syfte att underlätta för designers att skapa egenmätningsappar

som främjar hälsosamma mat- och träningsvanor. Dessa är: inkludering av målgrupp i

designprocessen, ett holistiskt perspektiv på datapresentation, datavisualisering för hedoniskt

användande, möjligheter för individanpassning och positiva notifikationer.

Den första designriktlinjen, inkludering av målgrupp i designprocessen, har som mål att

erbjuda egenmätningsappar som är användarvänlig och inte minst tillgänglig för den tänkta

användaren. I detta fall är det användare som har eller har haft ett problematiskt förhållande

till mat- och/eller träning. Tanken är att det ska möjliggöra för användning av

egenmätningsappar utan att orsaka ångest eller trigga ätstörningsbeteenden. Detta antyds

genom tidigare forskning där detta har gjorts och fann att det bör göras för att ge designern

förståelse för hur användaren kommer att använda och förstå egenmätningsteknik, speciellt

om den tänkta målgruppen är marginaliserad (Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021; Kanstrup

& Bertelsen, 2016; Kelley et al., 2017; Rapp, 2018). Utifrån intervjuerna är det tydligt även

där att användare innehar tankar och idéer på hur egenmätningsteknik kan förbättras och är

mer än villiga att dela med sig av dessa. Det är därför viktigt att inte glömma bort om vem

man designar för och hjälper att undvika att glömma detta senare i en designprocess.
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Den andra designriktlinjen, ett holistiskt perspektiv på datapresentation, har som mål att

presentera data översiktligt så att användare lättare kan få en uppfattning om sin generella

hälsa. Tanken är att det ska främja en positiv användarupplevelse som i sin tur uppmanar till

långvarigt användande genom att erbjuda användaren en lättillgänglig helhetsbild på all data

de samlat in. Användare ska kunna lära sig vad som gör att de mår bra med hjälp av

översikten som ska förhoppningsvis främja ökad självkunskap och självmedvetenhet så att

det bildar en förståelse för vad god hälsa är för just dem. Det ska på så sätt uppmana

användare till hälsosamma mat- och träningsvanor i stället för att utlösa ätstörningsbeteenden

och förhoppningsvis bryta maniska tankar genom att inte lägga fokuset på fristående data.

Angående inslamad data sa D6: “Det kan betyda massa separat men det skulle kunna betyda

mer ihop”. Deltagarna D6 och D7 uttryckte ett behov av att ta del av sin insamlade data på ett

översiktligt sätt för att förstå hur den övergripande hälsan påverkas av exempelvis dålig sömn

eller kost. Genom att sammanfatta data och presentera en helhetsbild av den ger det även

möjlighet till att ge användaren kunskapen varför de mår som de mår idag, eller till och med

lättare visa hur de kan må om ett par dagar och varför. Tidigare forskning fann även att

presentera en tydlig sammanfattning av insamlad data bidrog till användare ökade sin

självkunskap och självmedvetenhet (Ayobi et al., 2018; Devakumar et al., 2021; Eikey &

Reddy, 2017; Rapp, 2018).

Den tredje designriktlinjen, datavisualisering för hedoniskt användande, har som mål att

presentera insamlad data med hjälp av visuella objekt för främja långvarigt användande och

en positivt användarupplevelse. Tanken är att det ska vara underhållande och simpelt att

använda sig av egenmätningsteknik som i sin tur kommer leda till långtidsanvändning.

Genom att höja känslan av självkunskap hos användare skapas positiva associationer till

egenmätning vilket tillåter för ökad förståelse kring ämnet och minskar risken för ohälsosam

fixering. Genom att använda sig av datavisualisering kan även designern skapa ett

gamificationvärde (Rapp, 2018). Vilket antyddes vara högt värderad hos några av

intervjudeltagarna som hade goda minnen av visualisering av data. D8 uppskattade när

matintaget och brända kalorier illustrerades med hjälp av någon slags lätt viskos vätska i en

tank och D6 att kunna vattna en planta som representerade det egna vattenintaget. De

uttryckte båda positiva upplevelser av detta men hade även negativa associationer. D6

uttryckte behovet att behöva ta hand om något utöver en planta; “det är lättare att ta hand om

nån annan än att ta hand om sig själv.”. D8 berättade att den röda presentationen av vätska i

tanken gärna undveks, och att helgdagar som jul inte loggades på grund av den negativa
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datapresentation som detta ledde till. Deltagarna ifrågasätter utövandet av egenmätning vid

dagar som jul eller vila, där frågan om vad syftet är lyfts när man redan vet att det kommer

orsaka data som skapar negativa känslor. Därför är det viktigt att se till att datavisualiseringar

inte sker på ett sätt som orsakar ångest eller triggar ätstörningsbeteenden. Det var tydligt hos

D7 att grafer bidrog till sina ätstörningsbeteenden och det fokus egenmätningsappar ofta har

på att presentera data i tal, såsom kalorier, bidrar till negativa upplevelser (Eikey, 2021; Eikey

& Reddy, 2017; Fors et al., 2020; Rapp, 2018; Sjöklint, 2015). Så genom att visualisera data

för hedoniskt användande är förhoppningen att positiva associationer skapas hos användaren

som främjar för en positiv upplevelse och motivation till fortsatt användning och ökande av

självkunskap hos användaren (Eikey 2021; Honary et al. 2019; Rapp 2018; Yuan et al. 2015).

Den fjärde designriktlinjen, möjligheter för individanpassning, har som mål att erbjuda

egenmätningsappar som är utformade för flexibilitet och anpassning utefter användarens

kunskap, förutsättningar och mål. Tanken är att det ska öka både användarvänligheten och

tillgängligheten av applikationen. Genom att öka individanpassningen kan

egenmätningstekniken ge användaren de verktygen som behövs för att bättre kunna undvika

känslor av ångest och triggande av ätstörningsbeteenden (Ayobi et al., 2018; Eikey & Reddy,

2017; Rapp, 2018). Detta är något som D7 kan styrka med sin tanke angående anpassning av

datapresentation vid olika typer av träning: “Det hade varit gött med en toggle button för

“sport mode” eller något. Så jag kunde bestämma själv vilka grejer som ska synas till

vardags och vilka som ska visas vid tävling och långpass”. Detta visar på att användare kan

behöva ändra vilken data som ska synliggöras vid olika situationer och inte bara anpassa

datapresentationen efter en situation (Ayobi et al., 2018; Eikey & Reddy, 2017; Rapp, 2018).

Egenmätning bör ses som en dynamisk process som ändras i takt med användarens behov,

mål och kunskap (Eikey & Reddy, 2017; Rapp, 2018). Däremot väcker den fjärde

designriktlinjen ett designdilemma som handlar om hur användaren tar vara på denna

möjlighet för individanpassning. Det finns en risk för att användare med ätstörningsbeteenden

använder denna möjlighet för individanpassning för att förvärra dessa beteenden. Tyvärr är

detta ett problem som verkar vara utan någon vidare lösning, eftersom individer som kämpar

med ätstörningsbeteenden och ätstörningar som väljer att främja dessa kommer att hitta sätt

att göra det på. Däremot kan det vara mer skadligt att låta teknologin förbli oflexibel och

otillgänglig för de som mest behöver det. Möjligheter för att kunna anpassa efter sitt

nuvarande behov, kunskap och omständigheter är nämligen en viktig del vid rehabilitering av

ätstörning (Devakumar et al., 2021; Eikey & Reddy, 2017; Pater et al., 2021). Att inte erbjuda
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teknik som lättare möjliggör rehabilitering av ätstörningar kan vara mer destruktivt.

Möjlighet till individanpassning kan nämligen ge möjlighet till ökande av självkunskap

utifrån individens kunskap, behov, förutsättningar och omständigheter. Därmed kan möjlighet

till individanpassning minska risken av att utveckla ätstörningsbeteenden och

ångestframkallande känslor.

Den femte designriktlinjen, positiva notifikationer, har som mål att bidra till en positiv

användarupplevelse och främja hälsosamma mat- och träningsvanor genom att utforma

notifikationer som skapar positiva känslor hos användaren utan stress över att behöva göra

något eller att få en känsla av otillräcklighet. Intervjudeltagare D3, D6, D7 och D8 uttryckte

att notifikationer som kommer ofta och som påminner för generellt utan hänsyn till

användarens förutsättningar och omständigheter kan leda till stress och känslor av ångest

eftersom “Du kunde gjort lite mer.” - D6. Genom att formulera positiva notifikationer kan

användningen av egenmätningsteknik upplevas som mer positiv och skapar därmed

motivation hos användaren för fortsatt användning i stället för att orsaka negativa känslor.

Det hjälper därmed inte att påminna om något användaren redan vet med sig att den inte gjort

tillräckligt av och redan är motvillig till att göra utan är bättre att försöka vända på det som att

uppmuntra till att det lilla är bättre än inget. Tidigare forskning fann även den att

ätstörningsbeteenden kunde förvärras när notifikationer dyker upp för frekvent och med fel

sorts motivation genom att fokusera på detaljer (Devakumar et al., 2021; Eikey, 2021; Eikey

& Reddy, 2017; Honary et al., 2019; Kelley et al., 2017; Levinson et al., 2017; Lu et al.,

2021; Pater et al., 2021; Rich et al., 2020; Yuan et al., 2015). Vilket bland annat påpekades av

D3 som sa: “Jag vet att de bara försöker göra apparna mer etiska men jag hatar att få en

reminder om att jag äter för lite och att det kan skada min kropp. Som jag inte visste det(...)”.

Därför tyder forskningen och intervjuerna på att positiva notifikationer kan hjälpa att främja

egenmätning utan ångest samt mer hälsosamma mat- och träningsvanor vid egenmätning.

Tidigare forskning talar om att så kallade “communities of practice”, där en mindre

grupp människor som delar liknande förutsättningar och mål kan stötta varandra under sin

resa mot bättre hälsa via användningen av egenmätningsteknik (Ayobi et al., 2018;

Devakumar et al., 2021; Kanstrup & Bertelsen, 2016; Lu et al., 2021; Rapp, 2018). Detta gav

mer värde till användaren genom att bidra till ökad självmedvetenhet och självkunskap i

samband med egenmätning (Ayobi et al., 2018; Devakumar et al., 2021; Kanstrup &

Bertelsen, 2016; Lu et al., 2021; Rapp, 2018). Tyvärr framgick detta inte i de kvalitativa

intervjuerna som genomfördes i detta arbete där deltagarna i stället uttrycker sin ovilja att
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visa sin kropp och tala om deras hunger eller vanor för andra. Den data de samlat in verkar

därmed för personlig och ämnet lite för känsligt att vilja eller vara bekväm med att dela med

sig till andra. Detta trots att två deltagare, D1 och D2, uttryckt tron att alla har haft problem

med mat- och/eller träning vid något tillfälle i sina liv och att fler nämnt att de har diskuterat

ämnet med andra. D3 påpekade däremot hur triggande det var i en miljö med andra som hade

samma problem, att de triggade varandra. Anonymiteten att delta i intervjuerna verkar ha

skapat en tryggare miljö för de att dela med sig av det de kanske inte nödvändigtvis hade

varit bekväm med annars och uttryckte intresse för att hjälpa andra. Det kan därför

fortfarande vara av intresse att studera detta i framtida forskning ifall att “communities of

practice” vore bra eller inte för de som har eller har haft problem med mat och/eller träning

samt hur, var och när det ska implementeras för användaren så att det främjar god hälsa och

inte skadliga beteenden.

Något som dök upp i intervjuerna som inte togs upp i tidigare forskning var klagomålet

om att många av egenmätningsapparna är riktade och baserad på den amerikanska

användaren. Deltagarna D1 och D6 uttryckte att de hade gärna kunnat välja så lokal mat som

möjligt för att få mest korrekt information. Försöker en app vara mer “global” har de kanske

inkluderat produkter från Storbritannien som bäst och tillåter användare att lägga till nya och

lokala matvaror själv. Tyvärr uppger deltagarna D1 och D6 att det är ett tidskrävande element

att fylla i information själv och kan vara triggande att läsa näringsvärdet på sidan av en

förpackning. Därtill har D6 till exempel vittnat om att imperial enheter är standarden vid

egenmätning och har använts i stället för metersystemet trots att det metersystemet är vald i

inställningar. Det önskas på så sätt mer automation i processen för att simplifiera den och

undvika tråkiga repetitiva moment eller feedback och resultat som inte överensstämmer helt

med verkligheten. Men eftersom detta inte har lyfts av tidigare forskning och att det inte dök

upp i intervjuerna mer kring detta i samband med hälsovanor ansågs det inte tillräckligt för

att bilda en specifik designriktlinje för detta. Däremot skulle det kunna vara något att studera

i framtida forskning hur dessa element påverkar, om det är viktigt att erbjuda ur ett mer lokalt

perspektiv och hur det kan förbättras.

Med resultatet från denna studie ser vi möjligheter för framtida forskningssamarbeten

mellan informatikområdet, hälsa och vård. En tydlig begränsning i detta arbete är att den

insamlade kvalitativa intervjudatan är småskalig och att deltagarna alla befinner sig i en

relativt homogen grupp. En större studie hade gynnat förståelsen för vad det är majoriteten av

användarna av egenmätningsteknik anser vara problematiskt med tekniken i dagsläget.
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Resultatet från tidigare forskning och de kvalitativa intervjuerna i denna studie stämde inte

alltid överens, eller bara till en viss del, vilket tyder på att detta är ett område som behöver

mer forskning kring för att fylla de existerande kunskapsluckorna. Genom att samla in mer

kvalitativa och kvantitativa data om hur användare ser på egenmätningsteknik samt använda

sig av denna studies designriktlinjer i workshops kan ny kunskap om användarupplevelsen av

egenmätningsteknik skapas. Det ska även nämnas att majoriteten av forskning i Tabell 4,

ätstörningar och egenmätningsteknik, är från 2021 vilket tyder på att det är ett aktuellt

område att forska inom för att skapa kunskap för designers, vårdpersonal och privatpersoner

om hur framtida egenmätningsteknik kan bidra till en god fysisk och mental hälsa i stället för

ångest och ätstörningsbeteenden.

6. Slutsatser
Designriktlinjer har formulerats för att främja hälsosamma mat- och träningsvanor vid

användning av egenmätningsappar. Detta genomfördes med en metaanalys av tidigare

forskning som behandlade användarupplevelser med egenmätningsteknik, ätstörningar och

egenmätningsteknik samt design av egenmätningsteknik som främjar hälsa och kvalitativa

intervjuer med användare som har eller har haft problematiskt förhållande med mat- och/eller

träning. Således har designriktlinjer formulerats som behandlar design av egenmätningsappar

som främjar hälsosamma mat- och träningsvanor.
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Bilaga 1. Information inför intervju
Hej och välkommen! Vi är två studenter vid namn Victoria Falk och Cecilia Olsson som

genomför ett kandidatarbete inom informatik på Digital Design programmet vid Högskolan

Kristianstad.

Studien ska undersöka hur designriktlinjer kan formuleras för att främja hälsosamma mat-

och träningsvanor vid användning av mobila egenmätningsappar, det vill säga appar som

tillåter aktivitet- och/eller dietloggning, såsom en tränings- och/eller matdagbok fast i ett

digitalt format. För att svara på frågeställningen genomför vi en metaanalys på tidigare

forskning och kvalitativa intervjuer för att analysera var behovet ligger.

Du som deltar i studien har rätt att avböja att svara på frågor, inte svara, avbryta svar, eller be

om svar att strykas utan att ge ett skäl till det. Ditt deltagande kommer att ske helt

konfidentiellt, det vill säga ditt namn eller kontaktinformation kommer inte att förekomma i

studien. De används endast för att kunna kontakta dig om att delta i intervjun, ljudfilen sparas

ej med någon information om vem som intervjuas. Utan svaren kommer differentieras med

hjälp av nummer, exempel: deltagare nr#.

Under intervjun kommer ljud att spelas in för att kunna möjliggöra analys. Ingen annan än

den som transkriberar, Victoria eller Cecilia, kommer att ta del av och höra det inspelade

materialet. Det inspelade materialet kommer att förstöras efter transkriberings processen. Det

som inte transkriberas är det som inte angår studien, det du valt att inte svara på och de svar

du valt att stryka under intervjuprocessen. Transkriberingarna ska finnas tillgängliga om

någon begär ut de, men publiceras inte med studien. Det brukar oftast handla om att opponent

eller examinator kan vilja se materialet för att styrka att inget är påhittat.

Vid intresse får du självklart ta del av studiens resultat när den är avslutad och publicerad.
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Bilaga 2. Intervjuguide
Frågor som ställs är presenterad i fetstil. Parenteser och övriga frågor är mer en hjälp för

intervjuaren att kunna hjälpa den som intervjuas att svara på frågan om de svarar för kort och

inte utvecklar.

1. Vad identifierar du dig som? (Kvinna/Man/icke-binär/annat/vill inte ange)

2. Ålder?

3. Är du diagnostiserad med en ätstörning?

a. Om nej, anser du själv att du har eller har haft en?

b. Om nej, misstänker du att du har eller har haft problem?

c. Om nej, är du orolig för att utveckla ätstörning?

4. Hur skulle du beskriva ditt problematiska förhållande till mat och/eller träning?

a. Är det ett pågående problem, ett problem mer under kontroll, en oro? Hur

påverkar det dig idag?

5. Vad har du använt för hjälpmedel för att hålla koll på/logga dina mat och/eller

träningsvanor? (dagbok, programvara, app)

6. Var du medveten om att du hade ett problematiskt förhållande till mat och

träning redan innan du började använda dig av egenmätningsteknik eller är det

något du utvecklat medans du använde den sortens teknik?

7. Använder du dig av någon egenmätningsapp idag?

a. Om ja: vilken/vilka?

b. Om ja: Hur länge har du använt den/dem?

c. Vad använder du den för?

d. Hur ofta använder du den?

e. Hur påverkar den/de dig?

i. Några positiva aspekter?

ii. Negativa aspekter?

iii. Finns det några triggande aspekter? utveckla gärna vad och varför.

iv. Något du saknar?

v. Något du önskar inte fanns/presenterades?

8. Har du tidigare använt dig av någon egenmätningsapp?

a. Om ja: vilken/vilka?

b. Om ja: Hur länge använde du den/dem?

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se



42(42)

c. Vad använde du den för?

d. Hur ofta använde du den?

e. Varför slutade du?

f. Hur påverkade den dig?

i. Några positiva aspekter?

ii. Negativa aspekter?

iii. Finns det några triggande aspekter? utveckla gärna vad och varför.

iv. Något du saknar?

v. Något du önskar inte fanns/presenterades?

9. Vad är dina tankar angående egenmätningsappar?

a. Positiva tankar?

b. Negativa tankar?

c. Kommer du använda i framtiden?

10. Något övrigt du vill nämna?

a. angående dina upplevelser eller tankar kring mat- och träningsvanor vid

användning av egenmätningsappar?

b. kanske dubbelkolla att intervjun känts bra eller att något ska bortses från och

inte tas med?
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