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FÖRORD 
 

Mitt intresse för hur teknik kan användas för att stödja hälsa började för många år sedan 

när jag arbetade på eHälsoinstitutet, ett forsknings- och utvärderingsinstitut vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag lockades initialt av möjligheten att arbeta i en 

tvärvetenskaplig miljö med frågor som berör hälsa och medicin, men så småningom 

väcktes mitt intresse för hur betydelsefull teknikutvecklingen är för hur vi konsumerar 

och studerar hälsa. Framförallt har jag intresserat mig för mobila lösningar, dessa små 

men betydelsefulla följeslagare som vi bär med oss överallt, nästan som om de är en del 

av vår kropp. Det skapar nya möjligheter att mäta fysiologiska parametrar såväl som 

hälsobeteenden, i realtid och i naturliga livsmiljöer. Data som tidigare endast kunde 

samlas in i laboratoriemiljöer kan idag samlas in kontinuerligt och relateras till livsstil, 

aktiviteter, beteenden och den fysiska och sociala miljön, något som är potentiellt 

revolutionerande för vår möjlighet att studera och förstå hälsa ur ett holistiskt 

perspektiv. Utvecklingen har också potential att förändra maktbalansen mellan 

individen och vårdprofessionen, då alltfler konsumentinriktade hälsoprodukter både är 

bärbara och erbjuder analysverktyg för privatpersoner. Kunskap om vad som händer i 

kroppen och när är mer tillgängligt än någonsin och vad som kan mätas och kvantifieras 

ökar lavinartat i takt med teknikens framsteg. För positivisten innebär det nya 

mätmöjligheter och ett minskat beroende av individers subjektiva rapporter. För 

anhängare av systemtänkande innebär det lockande möjligheter att studera människor 

både utifrån och inifrån i sin naturliga miljö. För den medicinska professionen innebär 

det möjligheter att övervaka, kartlägga eller söka modifiera hälsobeteenden med 

kostnadseffektiva interventioner. Men, möjligheter till trots är det viktigt att inte fastna i 

föreställningar om att ny teknik kan mäta allt eller lösa alla hälsoproblem, eller inte 

innebär svagheter och risker. Integritet och säkerhet är exempel på utmaningar när 

hälsoinformation blir alltmer lättillgänglig. Hur nya typer av data kan analyseras och 

tolkas för att skapa värde i hälsosammanhang är ytterligare en utmaning. Här behövs 

individers subjektiva upplevelser för att sätta nya typer av hälsodata i perspektiv. En 

annan utmaning är det som tycks vara en stor baksida med teknikens och 

informationens ökande betydelse för vår livsstil – hur det påverkar oss mentalt. I den 

här studien såväl som i min tidigare magisterstudie framkommer stress som en negativ 

aspekt av mobilanvändning. Detta perspektiv är viktigt att ta hänsyn till vid utformandet 

av teknikstödda hälsointerventioner om de söker förbättra vår hälsa. 

 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka min handledare professor Gloria Macassa för 

värdefulla råd och stöd i utformandet av uppsatsen. Jag vill också tacka docent Päivi 

Jokela och universitetslektor Patrik Brandt på Linnéuniversitetet för möjligheten att låna 

Emotiv samt för goda råd, stöd och alla intressanta diskussioner. Ett stort tack vill jag 

också rikta till de deltagare som gick med på att delta i mina experiment, och delade 

med sig av värdefulla tankar och erfarenheter. Samt till adjunkt Morgan Rydbrink som 

hjälpte mig med rekryteringen. 

 

  



 

ABSTRAKT 

 
Studien bygger på de senaste årens framväxt av mobila hälsolösningar och de möjligheter utvecklingen 

innebär för hälsointerventioner såväl som studier av hälsa och rörelse i naturliga miljöer. Syftet med studien 

var att undersöka upplevelsen av självmätning med mobiltelefon vid motion. Samt hur detta uttrycks på 

neural nivå via ett Brain computer interface system, i relation till deltagarnas självrapporterade upplevelser. 

En del av syftet var också att testa användbarheten av konsumentinriktade BCI system som Emotiv vid 

hälsoforskning i naturliga miljöer. Sex studenter deltog i promenader utomhus och självmätning varvades 

med vanliga promenader i intervaller. Den övergripande ansatsen var mixade metoder där EEG-mätning 

kombinerades med deltagarnas subjektiva skattningar och beskrivningar av upplevelsen.  

 

Deltagarna upplevde genomgående en större effekt av självmätning på den subjektiva nivån än vad som 

återspeglades i det EEG-baserade systemet. Vidare så upplevs mobilstöd kunna påverka engagemang, 

motivation och upplevelsen av kontroll, men främst av individer som fokuserar på den fysiska upplevelsen 

eller motiveras av fysisk hälsa och prestation. Vidare upplevde de flesta deltagare att mobilstöd ökar stress 

och minskar den upplevda nivån av avslappning, det sistnämnda syntes även på neural nivå. Hur mobilstöd 

påverkar mentala perspektiv behöver studeras vidare. Studiens slutsatser inkluderar att mobilstöd för ökad 

fysisk aktivitet bör utformas med hänsyn till om individens drivkrafter och mål är relaterade till fysiska 

eller mentala vinster. Detta är relevant för utformandet av teknikstödda hälsointerventioner. 

 
Nyckelord: Brain Computer Interface, ehälsa, fysisk aktivitet, mhälsa, mixade metoder, 

mobil EEG, mobil hälsa.  

 

  



 

ABSTRACT 

 
This study is based on the rapid growth of mobile health solutions in recent years and the opportunities the 

development entails for health interventions as well as studies of health and movement in natural 

environments. The purpose of the study was to investigate the experience of self-measurement with mobile 

phones during exercise. As well as how this is expressed at the neural level via a Brain computer interface 

system, in relation to the participants' self-reported experiences. A part of the purpose was also to test the 

feasibility of consumer-oriented BCI systems such as Emotiv for health research in natural environments. 

Six students were recruited to try mobile supported exercise during walking. A mixed methods approach 

where used and EEG measurement was combined with the participants' subjective evaluations. 

 

The main findings include that participants perceived a greater effect from the self-measurement at the 

subjective level than was reflected in the EEG-based Brain computer interface. Mobile support may 

increase motivation, engagement and perceived control, according to the subjective experience. But 

primarily in individuals focusing on the physical experience and driven by motivation related to physical 

health and performance. Furthermore, most participants felt that mobile support increased stress and 

reduced the perceived level of relaxation. Decreased relaxation was also seen at the neural level. How 

mobile support affects mental wellbeing is an important perspective in need of more research. The study's 

conclusions include that mobile support for increased physical activity should be designed considering 

whether the individual's driving forces and goals are related to physical or mental gains. This is relevant 

for the design of technology-based health interventions.  

 

Keywords: Brain computer interface, ehealth, mhealth, mixed methods. mobile EEG, mobile health, 

physical exercise. 
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Introduktion 

Mobil hälsa 
De senaste årens stora ökning i utvecklingen av informationsteknik har skapat nya 

möjligheter för att möta utmaningar inom hälsa. Hur denna utveckling kan nyttjas för att 

förbättra och upprätthålla hälsa benämns ofta ehälsa (Vandelanotte et al., 2016) och 

fältet är ett prioriterat område för både forskning och utveckling inom hälsa, uttryckt av 

exempelvis EU-kommissionen (2012). Idag ses den ökade användningen av mobila 

lösningar som en möjlighet att bidra till ny kunskap om hälsa, och individanpassade 

behandlingar såväl som studier av hälsobeteenden (Andreu-Perez, Poon, Merrifield, 

Wong & Yang, 2015). Detta underområde inom ehälsa benämns ofta mobil hälsa eller 

mhälsa, vilket inkluderar individers användning av mobila, bärbara lösningar, så kallade 

wearables (bärbara mobila hälsolösningar), för att upprätthålla och stödja hälsa (ibid), 

samt mjukvara i form av mobila applikationer för administrering av hälsoinformation 

(Martinez-Perez, De La Torre-Diez & Lopez Coronado, 2013).  mHälsolösningar har 

ökat kraftigt det senaste decenniet och visar lovande effekter för att nå ut till olika typer 

av populationer med kostnadseffektiva hälsointerventioner (Vandelanotte et al. 2016). 

Det satsas idag stora pengar på utveckling av användarfokuserade mobila 

hälsoapplikationer. Till exempel ses allt fler av de stora teknikföretagen (till exempel 

Apple, Google, Samsung) satsa på hälsoapplikationer och utveckling av sensorer (Patel, 

Asch & Volp, 2015). Apple lanserade till exempel en stor forskningsplattform år 2015 

kallad ResearchKit, som möjliggör för forskare världen över att samla in rik och 

kontextbunden hälsodata på ett standardiserat sätt med hjälp av deltagare som 

rapporterar och mäter sig via sina egna mobiltelefoner (McConnell et al. 2017). För att 

ta tillvara på dessa möjligheter till förmån för folkhälsan satsas det också på 

tvärvetenskapliga forskningscenter på världens ledande universitet. På Stanford 

University ses några exempel på dess satsningar. The Mobilize Center är ett exempel på 

ett sådant initiativ (Ku et al. 2015), som fokuserar på att förstå och öka människors 

fysiska aktivitet med hjälp av mhälsolösningar och ny teknik. The HABIT Laboratory 

for innovation (Health Analytics, Behavioral Interventions, and Technology) är ett 

annat exempel. Där studeras bland annat folkhälsomanagement, samt hur 

beteendeteorier kan användas som ramverk för teknikstödda hälsointerventioner 

(Stanford medicine, 2016). En av de första livsstilsstudierna som använt ResearchKit 
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publicerades nyligen av forskare på Stanford. Nästan 50 tusen deltagare valde att delta i 

studien där de bland annat mätte fysisk aktivitet och sömn, svarade på frågor om 

välmående och rapporterade om hjärt-kärlhälsa genom sina egna mobiltelefoner. I 

resultatet syntes bland annat en skillnad i individernas egen uppfattning om sin fysiska 

aktivitet jämfört med hur mycket aktivitet som registrerades via mobilernas sensorer. En 

lägre nivå av fysisk aktivitet var även associerat med sämre självrapporterad hjärt-

kärlhälsa. Vidare så sågs mobiltelefoner som ett användbart verktyg för framtida 

folkhälsostudier och dess relevans för att studera fysisk aktivitet på nya sätt framhölls 

som en stor möjlighet (McConnell et al., 2017).   

Mobila hälsolösningar för fysisk aktivitet och självmätning  

Användning av mobila hälsolösningar fokuserar bland annat på att förändra och förstå 

olika typer av hälsobeteenden och motivera bäraren till en nyttigare livsstil genom 

mätning och feedback (Patel, Asch & Volpp, 2015; Mercer, Li, Giangregorio, Burns & 

Grindrod, 2016). Detta kan exempelvis vara mobiltelefoner innehållande sensorer, 

smarta klockor, armband eller stegmätare. Utvecklingen av dessa har lett till trender 

såsom quantify self (kvantifiering av hälsa och fysiska aktiviteter), som bland annat 

inkluderar att mäta vitalparametrar och fysisk prestation (Piwek, Ellis, Andrews & 

Joinson, 2016). En mängd lösningar fokuserar också på att förändra människors 

hälsobeteende. Här finns exempelvis mobiler och armband som skapar påminnelser och 

använder sig av olika typer av beteendeförändringstekniker (Mercer et al., 2016). Denna 

typ av produkter ses som ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till många människor i deras 

hemmiljö, och därmed på ett effektivt sätt arbeta med prevention eller uppföljning av 

många folksjukdomar (Vandelanotte et al., 2016; Hale, Capra & Bauer, 2015). De ses 

också som en viktig möjlighet för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 

såsom diabetes (Quinn et al., 2008) eller hjärt-kärl-sjukdomar genom att de uppmuntrar 

till ökad fysisk aktivitet (Franklin & Pratt, 2016; Neubeck et al., 2015). Det är dock 

brist på forskning som rör hur effektiva dessa produkter är för att åstadkomma 

långsiktiga förändringar (Vandelanotte et al., 2016). Det finns också de som menar att 

wearables i sig inte åstadkommer beteendeförändringar utan snarare kan ses som stöd 

för hälsobeteenden (Patel, Asch & Volpp, 2015).  

En wearable för hjärnan – Emotiv 

Det sista decenniet har intresset även ökat för möjligheten att kunna mäta och 
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kvantifiera mänskliga emotioner genom olika tekniska lösningar. Elektroencefalografi 

(EEG), har till exempel visat sig vara användbart för att förstå de neurala processer som 

ligger till grund för både engagemang och prestation i mentala aktiviteter, och olika 

emotioner (t.ex stress, avslappning) kan med denna teknik relateras till förändring av 

hjärnvågor på olika frekvenser. Exempelvis kan förändring av Alphavågor kopplas till 

en rad olika emotioner och en minskning av Beta-1 vågor relateras till avslappning, 

medan en ökning av Beta 1-vågor i frontalloben kan ses vid ökad kognitiv ansträngning 

(Ungureanu & Lupu, 2015). Tidigare har EEG-mätningar endast kunnat ske i 

laboratorium och tolkas av professionella. På senare år har denna typ av teknik blivit 

mobil och kopplas till gränssnitt som visar en färdig-analyserad version av EEG-

mätningarna, kategoriserad som olika känslor, så kallad emotionsdata. Denna typ av 

teknik kallas EEG-baserade BCI-system, en förkortning för Brain Computer Interface 

(Aspinall et al., 2015; Ungureanu & Lupu, 2015), och är tillgänglig för 

privatkonsumenter. Ett exempel på en typ av bärbar mobil teknik som används för detta 

ändamål är den så kallade Emotiv, ett mobilt neuroheadset som idag används inom både 

forskning och av privatpersoner. Tidigare litteratursökningar har visat att Emotiv synes 

vara användbar för forskning, rehabilitering (Salisbury, Parsons, Monden, Trost, & 

Driver, 2016), diagnosticering (Wang et al., 2015), och behandling av exempelvis 

depression (Ramirez, Palencia-Lefler, Giraldo & Vamvakousis, 2015) med hjälp av 

neurofeedback. Liknande system har också använts för fokusträning och övervakning av 

emotioner vid exempelvis ADHD (Arns, Heinrich, Ros, Rothenberger & Strehl, 2015; 

Israsena, Hemrungrojn, Sukwattanasinit & Maes, 2015). Emotiv har vidare visat sig 

relevant och valid vid EEG-mätning (Wang et al., 2015) och i jämförelse med andra 

liknande bärbara produkter verkar den vara mer träffsäker (Maskeliunas, Damasevicius, 

Martisius & Vasiljevas, 2016).  

Få studier som involverar Emotiv verkar ha fokuserat på psykiskt välmående eller 

koppling till miljön, det vill säga en mer holistisk syn på hälsa. Inom detta område var 

främst tre studier relevanta som fokuserat på friskvård och en holistisk syn på hälsa. De 

tog upp användning av Emotiv vid meditation (Steinhubl et al., 2015), samt vid 

promenader utomhus (Aspinall, Mavros, Coyne & Roe, 2015; Tilley, Neale, Patuano & 

Cinderby 2017). Aspinall et al. (2015) fann tecken på att motion i gröna miljöer kan 

associeras med specifika mönster för hjärnaktivitet, där exempelvis sänkt upphetsning 

och en förhöjd nivå av avslappning syntes när tolv studenter promenerade i 
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grönområden. Detta har betydelse för kunskapen om hur vi reagerar på och interagerar 

med vår omgivning, samt hur motion i olika miljöer kan användas för rekreation. Tilley, 

Neale, Patuano och Cinderby (2017) studerade hur åtta äldre individer upplevde olika 

urbana miljöer under promenader utomhus, genom Emotiv headset samt deltagarnas 

självskattning och beskrivningar. De fann att deltagare verkar reagera på skillnaden 

mellan bebyggda stressiga stadsmiljöer jämfört med gröna miljöer, och detta 

representeras på neural nivå såväl som i intervjuer. Däremot tolkade deltagare de olika 

känslolägen som studerades olika, och deras självskattning korrelerade inte riktigt med 

måtten från Emotiv. För att vidare förstå relationen mellan dessa olika typer av data och 

hur de kan tolkas, så efterlyser de fler och större studier på området. Enligt Tilley et al. 

(2017) är det en brist på studier där de objektiva mått som EEG-data erbjuder, 

kombineras med människors självrapporterade upplevelser från naturliga livsmiljöer. 

Studier utförda i Sverige synes också vara en brist. Fler studier som använder Emotiv 

tillsammans med självrapporterade upplevelser i en kontext som rör hälsobeteenden är 

relevant för att få ökad förståelse för hur Emotiv eller liknande BCI-system kan 

användas för att bidra till hälsoforskning. 

Teoretisk kontext  
mHälsolösningar som avser mäta fysisk aktivitet och förändra hälsobeteenden genom 

information om fysisk aktivitet, kan ses i kontexten hälsobeteenden (Free et al., 2013). 

Vid en tidigare reviewstudie av Zhao, Freeman och Li (2016) granskades utvecklingen 

av mhälsolösningar och deras möjlighet att användas vid hälsointerventioner. De 

beteendeförändringstekniker som var vanligast i Zhaos et al. (2016) granskning var 

övervakning/självmätning. Även teorier för beteendeförändring användes, framförallt 

Theory of planned behaviour  (TPB) (Zhao et al., 2016). TPB är väl studerad i studier 

av hälsobeteenden och motion (Ogden, 2012; Andersson, 2009). Förutom vid 

användning av mhälsolösningar så användes exempelvis TPB som ramverk av Armitage 

(2005) för att studera upplevd beteendekontroll relaterat till intentioner och fysisk 

aktivitet.  

TPB-modellen är främst använd för att förklara och förutsäga mänskligt beteende och 

tar upp sociala såväl som kognitiva faktorer som ligger till grund för beteende. Dessa 

faktorer består av: attityd kring ett beteende; subjektiv norm; samt upplevd 

beteendekontroll. De är i sin tur en följd av individens föreställningar kring ett 

beteendes troliga konsekvenser (attityd); individens föreställningar kring normer 
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(subjektiv norm); samt individens syn på faktorer som stödjer eller förhindrar utförandet 

av beteendet (upplevd beteendekontroll). Dessa faktorer anses påverka intentionen att 

utföra ett visst beteende (Ajzen, 2011). Således har modellen ansetts bygga på en 

föreställning att människor är rationella och utför medvetna val, något som också 

bidragit till mycket kritik. Exempelvis har den kritiserats för att inte ta hänsyn till 

mentala processer (kognitiva och affektiva) som bidrar till bias i människors beteende 

såväl som beslutsfattande. Framförallt kritiseras modellen för att ignorera emotioner och 

affektiva tillstånds effekt på individer (ibid). Den kognitiva inriktningen har också 

kritiserats för att ta för lite hänsyn till upplevelser och emotioner vid exempelvis träning 

(Ogden, 2012). Ajzen beskriver i sin senare utvärdering av TPB-modellen (2011) att 

uppfattningar reflekterar människors värderingar av information tillgänglig från vår 

omgivning, i relation till utförandet av olika beteenden. Därmed är den fokuserad på de 

beteenden som är kontrollerade av medvetna och målstyrda processer. Modellen 

förutsätter dock inte att människor är rationella och granskar information på ett 

objektivt sätt, vilket är en vanlig missuppfattning. Han beskriver också att affektion och 

emotion kan ingå i modellen implicit, dvs de påverkar de bakomliggande faktorerna och 

hur individer värderar information. Ajzen (2011) medger dock att beteende inte alltid är 

målstyrt och emotioner kan i vissa fall direkt påverka utförandet av ett beteende. Detta 

menar han att TPB modellen kanske inte tagit tillräcklig hänsyn till.  

En del av de faktorer som Ajzen (2011) diskuterar i sina senare texter tas även upp av 

Kahneman (2011). Han tar ett större avstånd från synen på människor som rationella 

varelser, och beskriver mänskliga val samt bedömningar av upplevelser som biased. 

Kognitiva faktorer påverkar utvärderingen av en upplevelse beroende på om det sker 

under en upplevelse eller i efterhand. Ett problem vid många studier som avser mäta 

välbefinnande (till exempel enkätstudier) är att de ofta fokuserar på det ihågkommande 

jaget, vilket kan skilja sig från det upplevande jaget (Kahneman, 2011). Kahneman ger 

exempel på denna diskrepans från forskning om hur smärta upplevs under och efter 

smärtsamma medicinska behandlingar. Patienters upplevelser i realtid och deras minne 

av upplevelsen direkt efteråt skiljer sig åt enligt ett bestämt mönster. Försökspersoner 

tenderar att komma ihåg det mest smärtsamma eller stressiga ögonblicket under en 

behandlingssession, liksom nivån i slutet av behandlingen. Och dessa nivåer förutsäger 

sammanfattningen av den totala upplevelsen, oberoende av tid och lägre smärtnivåer 

eller mer positiva erfarenheter. Erfarenheter som rapporterats under och efter 
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experiment tenderar därmed ofta att skilja sig åt (Redelmeier & Kahneman, 1996; 

Redelmeier, Rosin & Kahneman, 1993). En ökad förståelse för hur kognition och 

känslor samspelar i beslutsfattande och hur känslor kan påverka patienters val i 

medicinska beslut är viktiga aspekter och behöver uppmärksamhet inom hälso- och 

sjukvården enligt Redelmeier & Kahneman (1993), vilket också gör att dessa perspektiv 

är viktiga att relatera till hälsobeteenden såsom fysisk aktivitet. Eftersom kontinuerlig 

rapportering av en erfarenhet ofta är för störande under normala omständigheter är det 

dock svårt att uppnå en kontinuerlig mätning av erfarenheter enligt Kahneman (2011). 

Här kan dock mobila EEG-system bidra med intressanta möjligheter, då de möjliggör 

kontinuerlig mätning av upplevelser i realtid, i naturliga miljöer (Aspinall et al., 2015). 

I denna studie användes TPB för att skapa underlag till enkäterna, samt för att analysera 

och förstå det empiriska materialet. Främst används de första koncepten i TPB-

modellen, som involverar attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll.  

Problemformulering, syfte och frågeställningar  

En mängd lösningar baserade på mobil hälsoteknik och tillhörande applikationer finns 

idag på marknaden. De utger sig för att hjälpa användare med allt från fysisk hälsa, 

mätning av vitala parametrar och förändring av hälsobeteenden (Piwek, Ellis, Andrews 

och Joinson, 2016), till mental hälsa och ”brain health” (Emotiv, 2016). Franklin och 

Pratt (2016) tar dock upp att individers erfarenheter och kognitiva upplevelser är ett 

understuderat fenomen vid hälsointerventioner baserade på mobil teknik. De pekar på 

behovet av en ökad förståelse för psykosociala och kognitiva faktorer såsom motivation 

och kommunikation för att förstå hur mobila lösningar effektivt kan användas i 

hälsostödjande sammanhang. De lyfter även behovet av att införliva 

beteendevetenskapliga teorier i studier av, och nyttjandet av denna typ av produkter vid 

interventioner (Franklin & Pratt, 2016). Att få mer förståelse för hur självmätning 

genom mobil teknik påverkar psykologiska faktorer är således en viktig del för att förstå 

användbarheten av mhälsolösningar för att upprätthålla såväl som studera hälsa, samt 

för att i framtiden skapa väl underbyggda interventioner med hjälp av ny teknik.  

Syftet med denna studie var därför att undersöka upplevelsen av självmätning med 

mobiltelefon vid motion. Samt hur detta uttrycks på neural nivå via ett Brain computer 

interface-system, i relation till deltagarnas självrapporterade upplevelser. Ett 

underliggande syfte var också att testa användbarheten av konsumentinriktade BCI-
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system som Emotiv vid hälsoforskning i naturliga miljöer.  

Studien utgick från följande forskningsfrågor: 

  -Hur upplevs vardagsmotion i en utomhusmiljö när deltagare testar självmätning med 

mobila produkter? 

  -Hur återspeglas detta i ett EEG-baserat BCI-system, i relation till den 

självrapporterade upplevelsen?  

Fokus i upplevelserna var sex psykologiska faktorer som kan ses via Emotivs mobila 

gränssnitt: intresse, engagemang upphetsning, fokus, stress och avslappning, samt att 

sätta mätning i relation till individers subjektiva upplevelse. Ett mål med studien var att 

bidra till ökad förståelse för hur ny teknik kan skapa värde för hälsostudier och 

hälsointerventioner där deltagare befinner sig i naturliga livsmiljöer. En förhoppning är 

också att studien ska bidra till ökad förståelse för relationen mellan information och 

psykologiska faktorer inom området mobil hälsa, samt ge förslag på fortsatt forskning.  

Forskningsdesign 

Mixade metoder i en filosofisk kontext 
I denna studie användes mixade metoder som inkluderar såväl kvantitativa (numeriska) 

som kvalitativa (textbaserade beskrivningar) typer av data, i form av kontinuerlig 

mätning med ett neuroheadset baserat på elektroencefalografi (EEG), kombinerat med 

deltagarnas självrapporterade mått på olika emotioner, samt deltagarnas beskrivningar 

kring sina emotioner och upplevelser. Mixade metoder innebär användande av olika 

insamlingsmetoder med både kvantitativ och kvalitativ karaktär (Creswell, 2014). 

Denna typ av studiedesign som inspireras av flera traditioner kan ses inom den 

filosofiska strömning som benämns pragmatism. Pragmatiker fokuserar på problemet 

snarare än traditioner och kombinerar därför med större frihet olika metoder och olika 

typer av data. De tror på en fysisk observerbar värld tillgänglig för objektiva studier, 

men även betydelsen av en inre sinnesvärld som observerar denna verklighet, samt att 

forskning bör ses i sin historiska och kulturella kontext (Creswell, 2014).  

Både Bowling (2014) och Creswell (2014) beskriver att denna typ av design 

uppmuntrar till användande av flera paradigm, och utgår från föreställningen att alla 

metoder i grunden är behäftade med svagheter och bias. Bowling (2014) argumenterar 

vidare för att denna typ av ansats är lämplig för komplexa problem relaterade till hälsa. 
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I kontexten av denna studie sågs mixade metoder som särskilt lämplig. Bowling (2014) 

anger att det finns olika typer av mixade metoder. I detta sammanhang har det som 

Bowling (2014) benämner som triangulering av data att använts, där ett fenomen 

studerats med både kvalitativa och kvantitativa metoder som samlats in samtidigt och 

kopplas samman i analysen.  

Kombinationen av EEG-data från motion i verkliga livsmiljöer samt deltagares 

subjektiva skattningar och beskrivningar av sin upplevelse är ett understuderat fenomen 

(Tilley et al., 2017). Denna typ av studier ger även en möjlighet att bidra till 

utvecklingen inom mixade metoder för studiet av hälsofenomen. Studien kan också ses i 

en större kontext – hur ny teknik kan bidra till konvergens mellan olika paradigm och 

människor och deras hälsa kan studeras på ett mer holistiskt sätt. De tidigare skarpa 

avgränsningarna mellan positivism och mätning av objektiva fysiologiska parametrar, 

samt tolkning av individers subjektiva upplevelser och meningsskapande, har tidigare 

kunnat ses som motpoler. I samband med de senaste årens teknikutveckling så tvingas 

dessa traditioner närma sig varandra då teknikutvecklingen möjliggör studier av den 

neurala grunden för upplevelser. Samtidigt som den fysiologiska basen varken är 

absolut eller isolerad från sinnets upplevelser, utan formas av individers unika 

upplevelser i integration med sin miljö, vilket uttrycks bland annat i den neurala 

plasticiteten (Petit, 2003). Att så få studier som använder BCI-system nyttjar mixade 

metoder är stor brist i denna kontext. Ny teknik såsom mobila EEG-lösningar och 

tillhörande mjukvara erbjuder en inblick i känslors fysiologiska grund (Tilley et al., 

2017). Samtidigt behövs individers subjektiva beskrivningar för att kunna tolka och 

förstå denna typ av data, samt utveckla analysverktygen på algoritmnivå. 

Deltagare 

I studien användes bekvämlighetsurval för att rekrytera deltagare från ett närliggande 

universitet. Studenter inom programmet för interaktionsdesign fick information om 

studien och bjöds in till ett informationsmöte. Sex studenter valde att delta i studien. 

Ingen randomisering kunde utföras på urvalet. Inklusionskriterierna innebar att 

deltagare skulle vara friska nog att delta i studien och promenera en längre sträcka i 

skogen, samt ha en egen mobiltelefon. Detta uppfylldes av samtliga intressenter. Ingen 

kontrollgrupp användes då antalet individer var få och fokus låg på interindividuella 

förändringar och att se olika typer av data i förhållande till varandra. En svaghet med 

med icke-randomiserat urval är risk för bias samt att den externa validiteten blir sämre 
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(Bowling, 2014). Endast deltagare som fullföljde båda motionsrundorna och fyllde i 

båda enkäterna inkluderades i studien. För att minska risken för bortfall av deltagare 

fick de testa båda typerna av motion samt fylla i alla enkätunderlagen samma dag.  

Genomförande  
Insamlingen av data skedde under ett antal dagar i slutet på mars 2017. Promenaderna 

skedde utomhus, i ett skogsområde i Kalmar. Studenterna fick promenera i par i ett 

lugnt skogsområde i närheten av universitetet och i olika sessioner testa självmätning 

med mobilstöd, varvat med vanliga promenader. Denna typ av mindre experiment utan 

kontrollgrupp kan benämnas pre-experiment (Creswell, 2014) och utgår från att studera 

förändringar inom snarare än mellan individer. Denna typ av design kan exempelvis 

utgå från att testa en behandling i flera faser där respektive åtgärd ömsom införs och 

ömsom tas bort följt (repeated measures design) följt av kontrollmätning för att studera 

förändringar inom gruppen (ibid). I denna studie sågs pre-experimentell design som ett 

lämpligt val då designen lämpar sig bättre för mindre grupper och för att utveckla 

metoder eller testa verktyg, snarare än att dra generella slutsatser eller göra prediktioner 

till en större population. De stora individuella variationerna i hur upplevelser uppfattas 

subjektivt, samt hur dess uttrycks i ett BCI system, gör det också mer lämpligt att 

jämföra individer med sig själva än med en kontrollgrupp.  

 

I studiens första fas fick deltagarna fylla i ett enkätunderlag med information om 

motionsvanor och attityd till motion. De fick också testa headsetet och olika 

mätfunktioner. Att utföra träningssessioner kan öka systemets träffsäkerhet då det 

baserar sig på självlärande algoritmer som anpassar sig efter respektive individs 

individuella mönster (Emotiv, 2017). Under promenaden som varade ca 45 minuter, 

fick deltagarna omväxlande promenera vanligt (i tystnad) och omväxlande med 

självmätning i form av mobilstöd. Mobilstödet bestod av en träningsapplikation som 

gav information i form av kontinuerliga notiser med tid, hastighet, sträcka och kalorier. 

Deltagarnas interaktion med detta gränssnitt bestod således i ljudnotiser en gång per 

minut, de fick också titta på gränssnitten när de ville och interagera med informationen 

visuellt med jämna mellanrum. Efter slutförande av den första sträckan där de 

promenerat vanligt, ombads deltagarna att skatta nivån på sex emotioner. Efter den sista 

delen av promenaden ombads de sedan att skatta hur de upplevde promenaderna med 

mobilstöd/självmätning, samt utvärdera och beskriva sina upplevelser i text. Den sista 

delen av enkäten fick de fylla i inomhus. Under hela promenaden bar deltagarna ett 
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neuroheadset från Emotiv. Insamlingen bestod således av ca sex EEG-baserade 

underlag, samt tre enkätunderlag per deltagare. I Bilaga 1, Figur 1 syns en översikt över 

studiens faser. 

Mätinstrument och analys 

Emotiv headset 

I denna studie användes Emotiv Epoc, ett mobilt headset som mäter och registrerar EEG 

signaler icke invasivt via 14 elektroder som fäster mot deltagarens hårbotten. 

Elektroderna fäster mot deltagarens hårbotten och består av en koppardel och filtpaddar 

som dränks i saltlösning innan de används. Headsetet skickar sedan data via bluetooth 

till en dator eller mobil, där EEG-datan kan analyseras via olika typer av programvara 

för att ge en inblick i bärarens hjärnaktivitet. Emotiv är en typ av Brain computer 

interface, ett system som erbjuder kommunikation mellan nervcellers elektriska aktivitet 

och ett datorsystem. Att denna typ teknik numera är trådlös och mobil möjliggör för nya 

sätt att i realtid studera emotioner i naturliga miljöer (Maskeliunas et al., 2016). 

Liknande studier har genomförts av Aspinall et al. (2015) samt Tilley et al. (2017) där 

Emotiv har använts på deltagare när de promenerat utomhus, för att studera upplevelsen 

av olika urbana miljöer, samt hur dessa upplevelser uttrycks på kortikal nivå. Den EEG 

data som headsetet genererar kan sedan analyseras via olika typer av programvara. I 

Aspinall et al. (2015) och Tilleys et al. (2017) studier användes Emotivs egen 

programvara och gränssnittet Affectiv suite, där EEG-mönster analyseras matematiskt 

för att härleda emotioner från hjärnaktivitet. Algoritmer som används i denna typ av 

teknik baserar sig på statistiska genomsnitt, och därmed varierar träffsäkerheten på varje 

individ från 65-100 % baserad på emotion och individ (Emotiv, 2017). Detta kan 

påverka reliabiliteten på undersökningarna. För att möta denna svaghet kom större 

fokus att läggas på att förstå betydelsen av olika typer av data i relation till varandra, 

samt förändringar inom respektive individ, än jämförelser mellan individer. Det finns 

dock gott om vetenskapligt stöd för att Emotivs validitet och reliabilitet vad gäller både 

hårdvaran (sensorernas förmåga att fånga upp EEG) såväl som algoritmerna som kodar 

för olika känslolägen (Aspinall et al., 2015). För förbättra reliabiliteten och att minska 

risken för slumpmässiga fel och bortfall så mättes också varje aktivitet (vanlig 

promenad respektive självmätning) i tre omgångar. Det bör förtydligas att deltagarna 

spelades in (av forskaren) via Emotiv, men de interagerade inte själva med detta 
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gränssnitt under tiden de motionerade. Medvetenheten om att de spelades in kan dock 

tänkas påverka upplevelsen såväl som känslolägen. 

 

Mobilstöd för självmätning av fysisk aktivitet 

Deltagarnas självmätning skedde via deras egna mobiltelefoner, alternativt lånades 

motsvarande ut av forskaren. En träningsapplikation som finns tillgänglig i både IOS 

och Android valdes ut för detta ändamål. Träningsapplikationen ställdes in för att ge 

kontinuerlig feedback i form av ljudnotiser med information om träningen (sträcka, 

hastighet m.m.) en gång per minut. Den data som självmätningen genererade 

inkluderades inte i studien.  

Enkäter 

Bowling (2014) beskriver hur studier som använt sig av semistrukturerade eller 

ostrukturerade insamlingsmetoder har bidragit till en djupare förståelse för människors 

hälsobeteende och relationen mellan attityder och beteende. Enkäterna som användes i 

denna studie var därför semistrukturerade och innehöll både öppna och stängda 

svarsalternativ, som inkluderar skalor där deltagarna fick värdera sina upplevelser. Att 

även inkludera öppna svarsalternativ kan vara ett sätt att fånga in rikare svar (Grönmo, 

2006). För utformning av enkätfrågorna användes TPB-modellen där motion och 

självmätning sattes i relation till några av teorins element i form av upplevd kontroll, 

normer, attityd och beteendeförändring. För att värdera emotionsnivåer användes en 

skattningsskala från 0-10. Denna typ av skala är tidigare använd i samband med studier 

där Emotiv används (Steinhubl et al., 2015). Även VAS-skalor har använts tillsammans 

med Emotiv (Tilley et al., 2017) där har nivåerna skalats från 1-10 i efterhand för att 

motsvara output från Emotiv. Enkäterna i denna studie bidrog därmed till både 

kvantitativ (ordinaldata) och kvalitativ data i form av deltagarnas skattningar och 

upplevelser. 

Analys 

Datan som samlades in i denna studie var både kvantitativ och kvalitativ. Creswell 

(2014) nämner att olika typer av analyser kan göras vid insamling av både kvalitativ och 

kvanitativ data med mixade metoder. I denna studie kom inspiration att tas från det som 

Creswell (2014) benämner Convergent parallel mixed methods, där respektive data först 

analyseras separat, och sedan konvergeras för en sammanlagd tolkning. Grönmo (2006) 

beskriver hur kombinationer av olika typer av data i analysen kan bidra till att skapa 

översikt som överskådligt visar mönster och underlättar jämförelser, såväl som insikt 
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som kan bidra till bättre tolkning och förståelse. Den kvalitativa datan kan även väga 

upp för begränsningar i mätinstrument (Grönmo, 2006). Datan från neuroheadsetets 

sensorer är analyserade i Emotivs egen programvara, där EEG-mönster analyseras till 

olika emotioner. I denna studie användes den mobila applikationen MyEmotiv, som är 

jämförbar med Emotivs ”Affectiv suite” men anpassad för mobiltelefoner. Information 

om exakt vilken typ av algoritmer som används för denna analys är inte tillgänglig på 

grund av patentskäl. Det uppges dock av Emotiv att resultatet skalas för respektive 

individ baserad på tidigare mönster, något som gör mätningen lämplig för 

interindividuella jämförelser (within subject) men inte jämförelser mellan individer 

(Emotiv, 2017). Därav sammanställs endast medelvärden per individ och inte per grupp. 

Resultatet av denna analys består av mått (kvotdata) på emotionsnivåer (0-100) samt en 

grafritare där förändringar kan följas över tid. När systemet används för att spela in 

sessioner levereras också ett medelvärde på respektive emotion för respektive inspelad 

session (sekventiella medelvärden). De sekventiella medelvärden som systemet 

levererade sammanställdes sedan till ett medelvärde per individ och aktivitet (vanlig 

promenad respektive promenad med mobilstöd). I denna studie användes sekventiella 

medelvärden i första hand, och övriga datapunkter (i form av den sista uppmätta nivån 

på respektive emotion och session), sammanställdes till ett medelvärde när sekventiella 

medelvärden inte fanns tillgängliga. Dessa olika typer av data hölls åtskilda och 

visualiseras olika i diagrammen. Dessa värden bör tolkas med större försiktighet då de 

motsvarar nivån på en emotion under ca en sekund, men kan bidra med viss relevant 

information då detta mått är hämtat från slutet på en session, när individen har upplevt 

en viss aktivitet under ett antal minuter. (Bilaga 1, Figur 2 visar en grafisk beskrivning 

av de olika datatyperna som hämtats från Emotiv). De medelvärden som producerats för 

varje individ skalades sedan 1-10 och avrundades till en decimal och sammanställdes 

med deltagarnas egna skattningar i diagramform för att visualisera olika nivåer för 

respektive emotion. Denna typ av analys där olika datatyper sammanställs visuellt har 

tidigare använts i en studie (Tilley et al., 2017) där nivåer från deltagares självskattning 

respektive mått från Emotiv sammanställdes visuellt. Dock bestod de i Tilleys et al. 

(2017) studie av medelvärden för gruppen. I denna studie visas istället nivåerna för 

respektive individ och fokus läggs på interindividuella förändringar samt övergripande 

generella mönster och likheter. Då endast sex personer deltog genomfördes inga 

statistiska beräkningar, men det finns större möjlighet att redovisa mått och förändringar 
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för respektive individ, något som kan vara lämpligt när det rör sig om komplexa, 

individuella mentala perspektiv på upplevelser. 

 

 Enkäternas öppna svarsalternativ analyserades med kvalitativ tematisk innehållsanalys. 

Enligt denna metod analyseras respondenters beskrivningar (insamlade via till exempel 

intervjuer eller enkäter) på ett induktivt vis där svaren kodas och sedan sammanställs till 

större gemensamma teman där gemensamma mönster hittas hos respondenterna. Samma 

metod användes också i Tilleys et al. (2017) studie tillsammans med datan från Emotiv. 

Creswell (2014) beskriver kvalitativ analys som en levande och interaktiv process som 

inleds med organisering och preparering av rådatan, något som här förenklades av att 

enkäter användes. Sedan följer genomläsning, kodning av materialet och beskrivning av 

innehållet, samt utveckling av större teman. Det sista analyssteget involverar att tolka 

betydelsen av resultaten. Detta kan involvera forskarens personliga tolkning såväl som 

jämförelser med teori (Creswell, 2014). Fokus i studien lades på den kvalitativa 

tolkningen av det sammanlagda resultatet, för att skapa ökad förståelse snarare än att 

dra generaliserbara slutsatser. 

Etik 
Grönmo (2006) för fram ett antal viktiga forskningsetiska normer som är viktiga att ta 

hänsyn till. Sammanfattningsvis kan de sägas beskriva den normativa grund som 

forskare bör förhålla sig till i relation till sin verksamhet (bland annat öppenhet, skepsis 

samt att återge information med respekt för andra författare), såväl som i relation till 

sina forskningsobjekt och datakällor. Bland annat omnämns fyra punkter av Grönmo 

(2006), som sammanfattar viktiga principer som togs hänsyn till i förhållande till de 

respondenter som inkluderades i studien.:  

1. Informationskravet – att deltagare informeras om forskningens syfte och innehåll, att 

deltagande är frivilligt och vad det innebär.  

2. Samtyckeskravet – att deltagare ger sitt samtycke till att delta, samt när som har rätt 

att avbryta sitt deltagande.  

3. Nyttjandekravet – att forskaren endast använder material till forskningsändamål. 

 4. Konfidentialitetskravet – att personuppgifter hanteras väl, till exempel att data 

förvaras på betryggande sätt skyddad mot obehörig insyn. Samt att enskilda personer 

inte identifieras vid forskningsrapporteringen (Grönmo, 2006). Dessa punkter lades det 

stor vikt vid förberedelserna såväl som vid utförandet av den studien. 
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Informationskravet införlivades i studien då stor vikt lades vid att informera om 

studiens syfte och innehåll, de material och metoder som användes, samt vilken typ av 

data som samlades in. Då mätning av känslor i realtid kan ses som känsligt ur 

integritetssynpunkt lades extra stor vikt vid att deltagarna skulle förstå hur detta gick till 

och kunna ta väl avvägda beslut innan de fick avgöra om de ville delta eller ej. Alla 

deltagare fick se en demonstration av Emotiv-systemet, de fick även testa headsetet och 

de olika gränssnitten och prova att mäta sina egna emotionsnivåer innan studien satte 

igång. Detta kan tänkas ha påverkat deras upplevelse eller studiens resultat, men det 

bedömdes som viktigt ur etisk synpunkt. Samtyckeskravet innebar att alla deltagare 

informerades om att studien var frivillig och de när som helst hade rätt att avbryta. Alla 

deltagare fick skriva på informerat samtycke med information om studien. Under tiden 

studien pågick tillfrågades deltagarna flera gånger om de ville fortsätta eller avbryta 

studien då headsetet orsakade visst fysiskt obehag för en del av respondenterna. Alla 

valde dock att fullfölja studien. Principerna för nyttjandekrav och konfidentialitetskrav 

inkluderar hur forskaren hanterar och använder den insamlade datan. Här lades stor vikt 

vid att informera deltagarna om hur datan kommer att användas, att den kommer att 

förvaras med den säkerhet som är möjlig (där en uppkopplad dator eller molnlösningar 

aldrig kan garantera hundra procent säkerhet), samt att individer eller personuppgifter 

inte kommer att användas vid rapporteringen.  

Resultat  

Motionsvanor och drivkrafter 

I studiens första fas fick deltagarna fylla i ett enkätunderlag (del A) för att ge en bild av 

deras bakgrund, motionsvanor och drivkrafter kring fysisk aktivitet. Frågorna bestod av 

flervalsfrågor med stängda svarsalternativ. De flesta rapporterade här att de motionerade 

på regelbunden basis och flera av dem var nöjda med sin nuvarande fysiska aktivitet. 

Några uppgav att de önskade att de motionerade mer men saknade motivation, tid, 

energi eller annat. De ombads också att fylla i vilka faktorer som påverkade deras 

motivation att motionera.  De faktorer som dominerade var kontroll över fysiska attribut 

såsom kroppsstyrka, kondition, koordination eller utseende, samt mentala vinster i form 

av ökad avslappning/mindre stress. Upplevelsen av motion eller hälsoskäl angavs också 

som viktigt av fyra deltagare. Ingen av deltagarna ansåg att de var motiverade av sociala 
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normer - såsom att träning är en social aktivitet, eller att det är viktigt att vara fysiskt 

aktiv i deras umgängeskrets eller arbetsliv. 

Emotioner – upplevelser på subjektiv och neural nivå 

I detta avsnitt redovisas deltagarnas skattning av sina upplevelser samt mätresultatet 

från neuroheadsetet Emotiv. Fokus är interindividuella variationer och övergripande 

generella mönster, samt hur olika typer av data kan ses i förhållande till varandra. Datan 

är sammanställd visuellt i diagram som baserar sig på flera datatyper och datanivåer, 

därav redovisas generella mönster endast i termer såsom låg/lägre, neutral eller 

hög/högre nivå. Nivå 5 representerar neutral nivå i diagrammen. På deltagare nr. 3 

registrerades ingen data från neuroheadsetet och endast självskattning redovisas på 

denna individ. Resultatet presenteras i sex kategorier som motsvarar Emotivs kanaler – 

intresse, upphetsning, engagemang, fokus, stress och avslappning. 

 

Intresse 

I kategorin intresse fungerade signalkvaliteten väl vilket bidrog mätningar av god 

kvalitet för fem deltagare. Generellt så var nivån relativt hög inom denna kategori, både 

gällande självskattning och på neural nivå. Dock syns en större variation mellan de 

olika aktiviteterna (vanligt promenerande respektive med mobilstöd) för deltagarnas 

självskattade nivåer. Samtliga deltagare angav höga intressenivåer (6-9) efter en vanlig 

promenad i ett lugnt skogsområde. Alla deltagare angav en lägre nivå där intresset 

ansågs mer neutralt (4-5) efter att ha testat att promenera med mobilstöd med 

självmätning. De stora nivåskillnader som syns i deltagarnas självskattade upplevelse 

återspeglades inte på neural nivå, men den generellt höga intressenivån visar en viss 

samstämmighet mellan självskattning och neurala mätningar. Deltagare nr. 6 visade 

särskilt högt intresse i neuroheadsetets alla mätningar. Denna deltagare uppgav i 

efterhand att han upplevt det som mycket intressant att delta i studien. Självskattningen 

för hans intresse var relativt hög, men engagemang desto högre. Dessa känslor är 

närliggande och kan tänkas vara svåra att skilja åt. I Bilaga 2, Figur 3a-b syns de olika 

intressenivåerna presenterade i stapel respektive prickdiagram. 

 

Upphetsning 

Inom kategorin upphetsning var signalkvaliteten något sämre vilket innebar fullständiga 

mätningar på endast två deltagare. På övriga deltagare har mindre datapunkter 



 21 

registrerats. Här syns inget tydligt mönster, men den generella nivån i både 

självrapporterade uppgifter och på neuronivå är relativt neutral. En deltagare som 

sticker ut i denna kategori är deltagare nr. 5 som rapporterade ett särskilt högt värde för 

nivån för motion med mobilstöd. Detta reflekteras inte på neural nivå. Hos övriga 

deltagare verkar den övergripande nivån med neutral upphetsning stämma ganska väl 

med deras skattning av känslan. Samtliga medelvärden för de deltagare som fått längre 

mätningar hamnar mellan 4 och 6. I Bilaga 2, Figur 4a-b syns de olika nivåerna 

presenterade i stapel respektive prickdiagram. 

 

Engagemang 

I kategorin engagemang var den generella nivån något över medel både på neural nivå 

och för självskattning. Några deltagare upplevde särskilt höga värden, framförallt 

deltagare nr. 6 som dock kan ha förknippad denna känsla med intresse (se intresse). I 

övrigt så varierade bland individerna huruvida mobilstöd höjde eller sänkte deras nivå 

av engagemang, och detta varierade även på neural nivå men i mindre omfattning. 

Signalkvaliteten fungerade överlag bättre och alla individer tycktes ligga på liknande 

nivåer på neural nivå. I Bilaga 2, Figur 5a-b syns de olika nivåerna presenterade i stapel 

respektive prickdiagram. 

 

Fokus 

Inom kategorin fokus skiljde sig upplevelserna kraftigt åt, och färre mått var neutrala 

jämfört med andra kategorier. Deltagarna tycktes uppdelade i två läger där hälften 

upplevde att mobilstöd höjde fokusnivån (deltagare nr. 1, 4 och 6) eller sänkte 

fokusnivån (deltagare nr. 2, 3, och 5). På neural nivå syntes mindre variation mellan 

aktiviteterna, men inga förändringar som gick att koppla tydligt till de självrapporterade 

upplevelserna. I Bilaga 2, Figur 6a-b syns de olika nivåerna presenterade i stapel 

respektive prickdiagram.  

 

Stress 

När deltagarna testat vanlig motion i skogen uppgav alla utom (nr. 3) låga stressnivåer. 

Alla deltagare (utom nr. 3) rapporterade sedan en markant höjning av stressnivån när de 

testade mobilstöd vid motion. Detta visar ett entydigt mönster för den självrapporterade 

upplevelsen av stress. I neuroheadsetet registrerades endast stress hos fyra deltagare, 

varav längre inspelningar endast fungera på en deltagare (nr. 2), där var nivån relativt 
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neutral och ingen tydlig skillnad syntes mellan aktiviteterna. Bland de andra deltagarna 

kunde enstaka datapunkter registreras, de visade lägre nivåer på en deltagare samt höga 

nivåer hos de deltagare som också rapporterat högst stressnivåer, men inga större 

förändringar syntes mellan de olika aktiviteterna. Överlag syntes stressnivån i 

neuroheadsetet variera mellan deltagarna men vara konstant över tid oavsett aktivitet. I 

Bilaga 2, Figur 7a-b syns de olika nivåerna presenterade i diagram. 

 

Avslappning 

Flera av deltagarna rapporterade höga eller mycket höga nivåer av avslappning efter den 

första promenaden (utan mobilstöd) i skogen. När de testat mobilstöd med kontinuerliga 

notiser rapporterades (av alla utom nr. 3) en markant sänkning av nivån på upplevd 

avslappning. På neural nivå var syntes mer neutrala värden och mindre förändringar, 

men en sänkning syntes även här bland samtliga av de fem deltagare där mätningen 

fungerade. I Bilaga 2, Figur 8a-b syns de olika nivåerna presenterade i diagram. 

 

Kvalitativ beskrivning av upplevelsen 

I detta avsnitt presenteras den kvalitativa sidan av individernas upplevelse, baserad på 

en induktiv tematisk innehållsanalys från deltagarnas redogörelser i text. Tre teman 

presenteras i detta avsnitt: Informationens roll för engagemang och kontroll; Träning för 

kroppen eller sinnet, samt; Utvärdering av neuroheadsetet. 

Informationens roll för engagemang och kontroll 

I deltagarnas beskrivningar av sina upplevelser syntes delade inställningar relaterat till 

information och dess roll vid träning. Några av dem beskrev en positiv attityd, främst 

relaterad till möjligheten att kontrollera fysisk prestation eller framsteg. De andra var 

mer intresserade av upplevelsen av fysisk aktivitet, eller känslan det skapar på insidan. 

Några ansåg att de fanns både fördelar och nackdelar med mätning, eller var osäkra på 

om det påverkade så mycket. Bland de positiva attityderna ansåg deltagarna att 

kontinuerlig information om fysisk aktivitet är relevant, och vissa trodde också att det 

kunde öka deras motivation. En av dem ansåg också att erfarenheten från att ha testat 

mobilstöd hade effekt på hennes intention att träna. Flera av dem tyckte också att 

mätning av fysisk aktivitet kan bidra till kontroll över träningen eller träningspasset. 

Denna uppfattning stöddes av några av individerna. Exempel på kommentarer var:  
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Absolut intressant att kunna få feedback och inte behöva tänka så mycket 

kring avstånd osv. Detta är nog absolut bra för att hålla koll på sin träning 

och ha mer kontroll. 

 

Brukar använda någon typ av självmätning för att öka motivation och sätta 

upp mål. 

 

Blir mer engagerad när man kan se sina framsteg. Känns också som att man 

är i mer kontroll över sin träning. Hade föredragit en sammanställning i 

slutet utan notiser under träningen. 

 

  En annan deltagare beskrev hur mätning med en mobil applikation påverkade såväl 

motivation som kontroll. 

 

Kände mig mer i kontroll över min träning. Notiserna gjorde att jag hela 

tiden visste hur jag låg till och därmed kunde puscha mig till att träna 

tuffare. Kändes som att man inte hade några ursäkter att inte köra max. 

 

En del av deltagarna beskrev både fördelar och nackdelar med självmätning. Vilken typ 

av träning det handlade om tycktes också ha betydelse för hur relevant det är med 

information. 

 

Tror inte det påverkar så mycket. Kanske kan det få mig att prestera bättre, 

men osäker på om det ökar motivationen. Sen kan de ju vara spännande att 

veta hur det går för en. 

 

Bland de individer som hade en positiv inställning verkar informationens roll främst 

vara att motivera till träning eller ökad träningsintensitet, samt möjliggöra en 

kvantifiering av deras fysiska aktivitetsnivå för att få kontroll över mängden träning 

eller om de nått sina mål. De deltagare som hade mer negativa attityder relaterade 

mätning eller kontinuerliga notiser till ökad stress eller minskad avkoppling. De var inte 

intresserade av information om hastighet eller avstånd när de gick och mer intresserade 

av den avkopplande effekten av att gå, eller känslan i kroppen när de tränade.  

 

Jag gillar att promenera och tar sällan tid eller hastighet på promenaden. 

Skulle jag göra det skulle promenaden inte vara lika avslappnande. 

 

Känns ej som det påverkar mig att träna mer. Känns omständligt. Jag vill 

bara träna och känna hur det känns i kroppen ej få feedback från en app. 
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Sammanfattningsvis ansåg hälften av deltagarna att feedbacken var engagerande, 

vilket visar en del positiva attityder till information för att stödja engagemanget i 

fysisk träning. Främst kopplades detta till möjligheten att mäta framsteg eller sätta 

upp mål. Bland dem som inte upplevde sig mer engagerade beskrevs 

informationen främst som störande eller stressande. En deltagare tyckte till och 

med att självmätning minskade hennes engagemang. Hon tyckte att mätning av 

den fysiska aktiviteten var mindre intressant och ”känslan av lycka när man 

tränar/inre motivation” var viktigare.  

Träning för kroppen eller sinnet 

Överlag beskrev många av deltagarna att de kände sig mer avslappnade utan 

kontinuerliga notiser när de motionerade. Samt att denna typ av stöd vid träning ökade 

stressnivån. Denna upplevelse verkade även delas av de studenter som var positivt 

inställda till självmätning eller hade använt denna typ av stöd tidigare.  

 

Blev lite svårare att slappna av. Blev nog lite mer fokuserad på att gå. 

Kände mig lite mer stressad pga feedback. 

 

Överlag verkade informationen i sig bidra till viss stress, men även vilken form den 

kom i, tex ljudnotiser istället för visuell information. Några angav att de hellre hade 

kontrollerat sina aktiviteter i efterhand istället för att få ljudnotiser medan de tränade. 

Ljudnotiserna uppgavs störa och någon beskrev dem som ”attackerande”. Samtidigt 

relaterades ljudnotiser till ökat engagemang och förmågan att öka träningsintensiteten. 

 

Jag blev mer stressad och mer fokuserad på att verkligen få ut något av 

promenaden i ett träningssyfte. Utan feedback tog jag det lugnt och 

avslappnat. 

 

Andra beskrev att de var mer avslappnade och bekväma utan, men de fick mer fokus på 

den fysiska aktiviteten eller mer fokus på hastigheten när de fick notiser. De beskrev 

denna typ av stöd som negativt ur ett mentalt perspektiv, men positivt för den fysiska 

prestationen. 

 

Blev mindre avslappnat att gå när man tänkte på hur långt och vilket tempo. 

 

Det beror nog på vad min avsikt med motionen är. Vill jag bara ut och gå 

en vanlig promenad vill jag inte ha feedback. Däremot om jag ska 
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springa/jogga skulle jag nog bli mer intresserad. För då försöker jag ju bli 

bättre och då kan det vara relevant. 

 

 Sammanfattningsvis uppgav fem av de sex deltagarna att de kände sig stressade av 

återkopplingen från mobiltelefonen. En deltagare beskrev att hon var van vid vissa ljud i 

naturen, och störningarna fick henne att "förlora fokus". Naturen och miljön nämndes 

av några, dessa aspekter framstod som viktiga för studenterna vid motion utomhus. Men 

flera av dem beskrev att de inte kunde njuta av dessa element lika mycket när de fick 

information från en mobil. 

 

Uppskattade miljön mer. Kände mig något gladare utan (appen) som 

träningsredskap. Kan säga att det var bra för kroppen (för man blir mer 

motiverad att träna) men sämre för sinnet. 

 

 Utvärdering av neuroheadsetet 

Innan mätningarna inleddes fick alla deltagarna prova Emotiv headset inomhus. De fick 

en genomgång av funktionerna, vilken typ av data som samlas in och de fick bekanta 

sig med de olika gränssnitt som finns för mobil och dator. Några av dem fick testa 

funktionen Cognitive control, vilket inkluderar att flytta en symbol på skärmen med 

hjälp av att tanken, där djupt fokus krävs. Detta verkade vara uppskattat och någon 

kommenterade att de gärna hade velat testa fler funktioner. De fick också testa att mäta 

sina känslonivåer och följa hur dessa förändrades genom grafritare i mobilen och på 

datorn. Detta för att få förståelse och överblick över hur systemet fungerar innan de 

bestämde sig för om de ville delta i studien. Flera av deltagarna påpekade att det var 

intressant att se sina upplevelser mätas eller påverkas, exempelvis hur stressnivån kunde 

sänkas. 

 

 Blev även påverkad av att se tex stressmätaren. Satte mig ner, blundade 

och tog djupa andetag gick stressnivå ner. 

 

Flera av deltagarna uppgav att det blev obekvämt efter ett tag att bära neuroheadsetet. 

De beskrev att det tryckte eller skavde, framförallt när de burit det en längre stund. En 

student uppgav dock att det inte var obehagligt alls och han gärna hade testat systemet 

mer.  
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Det skavde en del och var jobbigt i vissa lägen vilket kanske störde en del. 

Men mycket intressant att kunna se hur man upplever saker. Dock ska den 

nog inte användas i allt för lång tid. 

 

Intressant men blev obekvämt efter ett tag. 

 
 

Sammanfattningsvis så verkade de flesta deltagarna tycka att upplevelsen var intressant. 

Det tycks också som om denna typ av teknik kan bidra till mer fokus och förståelse för 

hur mentala stadier kan påverkas för en bättre ”hjärnhälsa”, till exempel hur stress kan 

sänkas med hjälp av andning och koncentration. Emotiv verkar också kunna bidra med 

ett uppskattat verktyg för att träna djupfokus, med gränssnittet cogntive control. Men 

det är tydligt att produktens komfort och utformning behöver förbättras för att den ska 

vara bekväm att använda under längre stunder. Då sensorerna snabbt torkade ut under 

promenaderna utomhus så blev också signalkvaliteten lidande. För att denna typ av 

teknik ska vara användbar vid hälsostudier utomhus som pågår under längre tid behöver 

lösningar hittas även för detta problem.  

Sammanfattning och analys 
I deras bakgrundsinformation rapporterade deltagarna att kontroll över den fysiska 

kroppen eller träningen, samt de mentala vinsterna, var de viktigaste 

motivationsfaktorerna för motion. Dessa faktorer gick också att koppla till motionens 

syfte – om de motionerade för fysiska eller mentala vinster syntes därmed påverka 

deltagarnas attityd till självmätning. Ingen av dem angav att sociala normer eller vänner 

hade inflytande, här synes den faktor som Ajzen (2011) benämner subjektiv norm, vara 

av mindre betydelse. Dessa faktorer är viktiga att sätta i perspektiv till hur träning 

upplevs när ett mobilstöd introduceras. I denna studie framkom att mobilstöd och 

självmätning kunde vara ett positivt inslag för upplevelsen av kontroll över prestationen 

och träningspasset, samt bra för kroppen. Några uppgav också ökat engagemang att 

träna. Det framstår därmed som om information är relevant för upplevelsen av motion. I 

form av ett ökat engagemang samt bättre kontroll över den fysiska prestationen. 

Deltagarna beskrev även att självmätning kunde hjälpa dem att uppfylla mål samt se 

sina framsteg. Detta går att relatera till Ajzens (2011) faktor upplevd beteendekontroll, 

som är en viktig faktor för beteendeförändring.  

 

Vid mätning av de olika emotionsnivåerna syntes en viss överensstämmelse mellan de 

självskattade upplevelserna och den neurala nivån – men främst vad gäller den generella 
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nivån per känsla. Exempelvis så upplevdes intresse generellt högt och upphetsning mer 

neutralt. Det framstod dock på alla emotionsnivåer att deltagarna upplevde större effekt 

av självmätning än vad som representerades på neural nivå. Detta kan tänkas ha en 

mängd förklaringar. Exempelvis så kan mätverktyget haft svagheter, andra faktorer i 

omgivningen (naturen, motionen) kan ha haft en stabiliserande effekt som inte uppfattas 

på den subjektiva nivån. Alternativt så kanske de överskattade den subjektiva 

upplevelsen i minnet, eftersom detta mönster (med stora förändringar på den 

självrapporterade nivån) var genomgående och syntes på varje emotion. Detta kan vara 

relaterat till det som Kahneman (2011) beskriver som skillnaden mellan det upplevande 

jaget och det ihågkommande jaget. En möjlighet är att deltagarna minns till exempel det 

mest intensiva ögonblicken under en session, samt dess slut, och gör en skattning av 

detta, snarare än den generella nivån för hela upplevelsen.  

  

Sammantaget tycktes mobilt stöd med kontinuerlig information påverka stress och 

avkoppling negativt. Nästan alla deltagare rapporterade högre stress och lägre 

avslappningsnivåer när de fick kontinuerlig information från mobilen. Trots att endast 

enstaka datapunkter kunde registreras på några individer för stress, verkade dessa vara 

konstanta över tid. Detta kan exempelvis bero på att självmätning med mobilstöd inte 

hade någon effekt på stress på den neurala nivån, eller att effekten av att promenera 

hade en övervägande skyddande effekt. Alternativt så kan situationen ha bidragit – att 

delta i en studie eller bära ett headset som upplevs obekvämt, och kan ha överskuggad 

upplevelsen av självmätningen. De få datapunkter som registrerades var dock högst hos 

de individer som uppgav högst självskattade stressnivåer, något som är intressant i detta 

sammanhang. Vidare visade de neurala måtten en liten sänkning av nivån för 

avslappning på alla mätta deltagare (5 st.). Deltagarna nämnde upplevelser av stress och 

avslappning i många situationer, och relaterade också denna erfarenhet som en 

förklaring till deras andra känslor eller den totala upplevelsen. De beskrev vidare att 

användning av mobilt stöd vid träning är fördelaktigt för kroppen och kan förbättra 

engagemang eller motivation, men är mindre fördelaktigt för "sinnet" eftersom det ökar 

stressen och reducerar avslappning. Deras syn på självmätning baserades därmed delvis 

på vilket syfte de hade med träningen och vad som motiverade dem till att träna. Detta 

gå att koppla till Ajzens (2011) faktor attityd, som enligt teorin baserar sig på individens 

uppskattning av konsekvenser eller fördelar med ett visst beteende. Deltagarnas attityd 

kan här ses som nyanserad och beroende på kontexten – om de avsåg träna för att uppnå 
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fysiska vinster var de mer positiva till självmätning, men om de endast skulle 

promenera så hade de en mer negativ syn på självmätning då det var negativt för 

upplevelsen. I form av stress och mindre avslappning, men också för att det tog fokus 

från naturen. De deltagare som lade störst vikt vid upplevelsen av motion, beskrev också 

den mest negativa attityden till självmätning. Detta antyder att upplevelser och 

emotioner också är viktiga faktorer för att påverka attityd. Detta är något som kan 

tänkas påverka intentionen att träna, eller att använda mobilstöd, för dem som främst 

tränar för att uppnå mentala vinster i form av avslappning eller stressreducering.  

 

Självmätning innebar också att de fokuserade mer på den fysiska prestationen och 

mindre på miljön. Detta antyder att mobilstöd kanske bäst lämpar sig för individer som 

behöver motionera för att förbättra sin fysiska kondition, samt motiveras av att ha 

kontroll över kroppen, hälsan eller yttre mätbara mål. För individer som behöver motion 

eller komma ut i naturen på grund av mentala skäl – exempelvis för psykiskt 

välmående, avslappning eller stressprevention, eller individer som drivs av den inre 

upplevelsen, kan denna typ av mobilstöd kanske vara mindre lämpligt. Detta behöver 

studeras vidare i fler och större studier. Detta är relevant för att förstå hur och när 

mobilstöd bäst används om syftet med denna teknik är att stödja människor till ökad 

fysisk aktivitet. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Fynden i denna studie rör hur upplevelsen av motion med självmätning upplevs genom 

deltagares självrapporterade uppskattningar, samt hur detta representeras på neural nivå. 

 

 Jämfört med vanlig motion så rapporterade deltagarna lägre intresse, varierande fokus 

samt upphetsning och engagemang, lägre avslappning och högre upplevd stress när 

provade mobilstöd med självmätning. På den neurala nivån syntes överlag ingen stor 

entydig skillnad mellan aktiviteterna, utom avslappning som sänktes hos samtliga 

deltagare. Dock syntes en viss samstämmighet med de subjektiva rapporterna vad gäller 

den generella nivån på vissa emotioner, när olika emotioner jämförs. Deltagarna 

rapporterade dock markant större skillnader mellan vanlig motion respektive 

självmätning, än vad som framgick i Emotivs system, de upplevde därmed mer effekt av 
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självmätning på den subjektiva nivån. Denna diskrepans var genomgående på alla 

emotioner och kan tänkas ha en mängd förklaringar. Att den subjektiva upplevelsen 

skiljer sig från de mätningar som Emotiv genererar syntes även i Tilleys et al. (2017) 

studie. Där framgick även att deltagare tolkar och beskriver känslor på lite olika sätt, 

vilket kan förklara skillnader mellan subjektiva och neurala mått såväl som skillnader 

mellan individer. Den vanliga motionen i grön miljö kan också ha haft en positiv 

kvardröjande effekt som syns på neural nivå men inte upplevs subjektivt av individen. I 

såväl Tilleys et al. (2017) samt Aspinalls et al. (2015) studie framgick att promenader i 

en grön miljö hade positiva effekter i form av bland annat ökade nivåer av avslappning 

på neural nivå. I Aspinalls et al. (2015) studie verkade den välgörande effekten från 

promenaden i en grön miljö vara kvardröjande då förändringen från bebyggd till grön 

miljö var större än förändringen från grön till bebyggd miljö. En svaghet i denna studie 

är att samtliga deltagares promenader inleddes utan mobilstöd. Den positiva effekt som 

detta kan tänkas ha haft kan ha dröjt kvar även när deltagarna testade mobilstöd. 

Ytterligare förklaringar kan vara att minnet kan vara biased och kanske tar hänsyn till 

de mest intensiva upplevelserna som Kahneman (2011) antyder, eller så har 

självmätning helt enkelt inte någon relevant effekt på de flesta emotioner på neural nivå. 

Detta behöver beforskas vidare då det finns få studier på området som använder mixade 

metoder och kombinerar deltagares självrapporterade subjektiva upplevelser med EEG-

baserade mått i en kontext som rör motion utomhus. Det kan också vara viktigt att 

undersöka hur individer på lång sikt påverkas av en upplevelse, och hur den formar 

deras drivkraft för att utföra eller öka förmågan till ett visst hälsobeteende. Huruvida det 

är den subjektiva upplevelsen eller den fysiologiska upplevelsen av exempelvis stress, 

avslappning eller intresse som påverkar individens långsiktiga mentala vinster såväl 

som inställning till motion kan vara en viktig fråga för framtida forskning.   

 

Några av de viktigaste fynden i denna studie är att det tycks vara förknippat med ökad 

stress och mindre avslappning att använda mobilstöd, även om detta främst stöds av 

individernas subjektiva upplevelse. Att få kontinuerlig information via en mobil under 

ett träningspass kanske motverkar en del av den mentala nyttan som motionen i sig 

bidrar med. Att de flesta deltagarna i studien dessutom angav mentala perspektiv 

(stressminskning, avslappning, upplevelsen eller känslan under motion) som viktiga 

faktorer för deras motivation att motionera, gör dessa fynd extra relevanta. Huruvida 

mobilstöd är lämpligt att använda i hälsointerventioner som rör motion kan därmed vara 
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relaterat till om målet är fysiska eller mentala vinster. För exempelvis utbrändhet eller 

stressrelaterade sjukdomar kanske denna typ av stöd är mindre lämpligt eller bör 

användas på andra sätt. Detta är något som kan behöva undersökas mer ingående i 

framtida studier. Då mobiler används i en ökande omfattning och inte minst i 

hälsostödjande sammanhang, och intresset för denna typ av verktyg ökar, gör det detta 

till ett mycket relevant område inom folkhälsa. mHälsa och användning av mobiler för 

att öka eller studera fysisk aktivitet är ett snabbt växande och populärt 

forskningsområde. Här finns stora förhoppningar för att förbättra folkhälsan genom 

kostnadseffektiva stora interventioner, eller individanpassade hjälpmedel för en mer 

personlig behandling (Franklin & Pratt, 2016). 

 

Metoddiskussion 
Både Bowling (2014) och Creswell (2014) beskriver att en design baserad på mixade 

metoder uppmuntrar till användande av flera paradigm, och utgår från föreställningen 

att alla metoder i grunden är behäftade med svagheter och bias. I denna studie användes 

triangulering av olika metoder och olika typer av data för att studera upplevelser och 

emotioner. Detta kan ses som en styrka sett till studiens interna validitet, då samma 

fenomen studeras från flera håll och även kan väga upp för bortfall. En fördel med 

triangulering är också att resultaten kan förklaras och förståelsen fördjupas jämfört med 

vad som hade varit möjligt om respektive metod använts enskilt (Creswell, 2014). Då 

analysen av den EEG-datan skedde genom algoritmer som inte är tillgängliga på grund 

av patentskäl, är det svårt att avgöra hur träffsäkert detta mätinstrument är. Det finns 

dock gott om vetenskapligt stöd för Emotivs validitet och reliabilitet vad gäller både 

hårdvaran (sensorernas förmåga att fånga upp EEG) såväl som algoritmerna som kodar 

för olika känslolägen (Aspinall et al., 2015). För att förbättra reliabiliteten och att 

minska risken för slumpmässiga fel och bortfall så mättes också varje aktivitet (vanlig 

promenad respektive självmätning) i tre omgångar, vilket visade att respektive 

(genomsnitts) nivå för de olika sessionerna var relativt konstant över tid inom 

respektive individ. Detta innebär dock inte att verktyget har hög validitet vad gäller 

förmågan att mäta en specifik känsla hos en specifik individ. Exempelvis engagemang 

kan tänkas uttryckas olika hos olika individer på neural nivå, precis som det kan 

uttryckas olika vårt i beteende utåt, även om det förmodligen finns stora gemensamma 

drag hos de flesta. Hur de sedan benämner och definierar det som mäts i systemet 

(elektrisk aktivitet i hundratals neuroner som översätts till komplexa känslor) och 
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särskiljer olika emotioner från varandra är också osäkert. Mätverktygets förmåga att 

fånga upp olika känslolägen, och validiteten hos de algoritmer som används, i 

förhållande till individerna de används på är därmed något som är osäkert i denna 

studie.   

 

Hur vi definierar och använder begrepp för att beskriva olika känslolägen och hur dessa 

kan tolkas av deltagare kan också utgöra problem. Detta är viktigt i förhållande till 

deltagarnas subjektiva skattning av sina känslor. Exempelvis så är intresse, upphetsning 

och engagemang närliggande känslor rent definitionsmässigt och kan ha tolkats olika av 

olika personer. Något som dock tyder på en viss samstämmighet mellan subjektiva mått 

och neurobaserade mått är att deltagarnas generella nivå på de olika emotionerna 

hamnade relativt nära de neurobaserade måtten, när olika känslolägen jämförs. Till 

exempel var intresse generellt högre än upphetsning. En styrka i detta sammanhang är 

dock att deltagarna inte bara angav en nivå på sina känslor, utan också beskrev sina 

upplevelser i fritext. Detta gav möjlighet till en form av triangulering. I denna studie 

användes en del av Creswells (2014) rekommendationer för att stärka validiteten i den 

kvalitativa analysen. Dessa inkluderade triangulering från olika källor samt mellan olika 

frågor, att erbjuda rika beskrivningar samt presentera varierande och kontrasterande 

perspektiv, samt spendera tid i fält med deltagarna för att få djupare förståelse för 

fenomenet. En svaghet i denna studie är att den består av få antal deltagare och att 

urvalet inte baserar sig på randomisering. Studien använder inte heller en kontrollgrupp, 

utan fokuserar på interindividuella förändringar där individen utgör sin egen kontroll. 

Detta gör att resultatet inte är generaliserbart till en större population och den externa 

validiteten får därför bedömas vara låg eller jämförbar med en kvalitativ studie. En 

annan svaghet är problem med signalkvaliteten och bortfall som gör att tydliga värden 

saknas för flera individer. En fördel med den experimentella designen samt användandet 

av enkäter är dess transparens och replikerbarhet, i jämförelse med en rent kvalitativt 

studie och exempelvis ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer kan här verktyg, 

upplägg och frågor återanvändas.  

Slutsatser 
Emotiv erbjuder ett intressant verktyg för hjärnhälsan, exempelvis genom övervakning 

av nivåer för stress och avslappning. EEG-mätning i naturliga miljöer innebär stora 

möjligheter för att öka förståelsen för relationen mellan mentala perspektiv, miljö och 
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fysiska aktiviteter. Komfort och signalkvalitet är dock faktorer som försvårar vid studier 

utomhus. Sammanfattningsvis behövs fler studier som använder mixade metoder och en 

kombination av självskattning och EEG-baserade system, för att förstå hur denna typ av 

data kan tolkas och integreras i studier som rör hälsa och motion. Det var tydligt att 

deltagarna upplevde större effekt av mobilstöd på den subjektiva än den neurala nivån, 

men vad detta innebär och beror på behöver studeras vidare. Denna teknik erbjuder 

stora möjligheter för att studera människors psykologiska och fysiologiska samband i 

verkliga livsmiljöer, något som är mycket relevant för att förstå komplexa 

hälsofenomen. De viktigaste resultaten från denna studie inkluderar att mobilstöd 

upplevs kunna påverka engagemang, motivation samt upplevelsen av kontroll över den 

fysiska prestationen, men främst av individer som fokuserar på den fysiska upplevelsen 

och drivs av motivation relaterat till kroppen. För de individer som fokuserar mer på 

mentala perspektiv eller upplevelsen av motion, upplevdes mobilstöd mer negativt. 

Vidare upplevde de flesta deltagare att mobilstöd ökar stress och minskar den upplevda 

avslappningsnivån, det sistnämnda syntes även på neural nivå. Attityden till 

självmätning kan relateras till om syftet med motionen är fysiska eller mentala vinster. 

Om individens drivkrafter och mål med motion rör främst fysiska eller mental vinster, 

kan därmed vara viktigt att ta i beaktande vid utformandet av teknikstödda 

interventioner.  
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Bilaga 1: Design och datatyper  
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Figur 1. Översikt av studiens faser den pre-experimentella designen 
 
 
 
Figur 2 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Figur 2. Grafisk beskrivning av de olika datatyperna som hämtats från Emotiv. 
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Bilaga 2: Diagram emotionsnivåer 
 
Figur 3a-b Intresse 
 

 
Fig. 3a Nivån på respektive aktivitet för självrapporterad respektive neural nivå, för 
individ nr. 1-6, inom kategorin intresse 
 
 

 
 
Fig. 3b Självrapporterad nivå i förhållande till neural nivå för de olika aktiviteterna, 
inom kategorin intresse.  
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Figur 4a-b Upphetsning 
 

 
Fig. 4a Nivån på respektive aktivitet för självrapporterad respektive neural nivå, för 
individ nr. 1-6, inom kategorin upphetsning 
 
 

 
Fig. 4b Självrapporterad nivå i förhållande till neural nivå för de olika aktiviteterna, 
inom kategorin upphetsning. 
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Figur 5a-b Engagemang 
 

 
Fig. 5a Nivån på respektive aktivitet för självrapporterad respektive neural nivå, för 
individ nr. 1-6, inom kategorin engagemang 
 
 

 
Fig. 5b Självrapporterad nivå i förhållande till neural nivå för de olika aktiviteterna, 
inom kategorin engagemang.  
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Figur 6a-b Fokus 
 

 
Fig. 6a Nivån på respektive aktivitet för självrapporterad respektive neural nivå, för 
individ nr. 1-6, inom kategorin fokus 
 
 

 
Fig. 6b Självrapporterad nivå i förhållande till neural nivå för de olika aktiviteterna, 
inom kategorin fokus.  
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Figur 7a-b Stress 
 

 
Fig. 7a Nivån på respektive aktivitet för självrapporterad respektive neural nivå, för 
individ nr. 1-6, inom kategorin stress 
 
 

 
Fig. 7b Självrapporterad nivå i förhållande till neural nivå för de olika aktiviteterna, 
inom kategorin stress.  
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Figur 8a-b Avslappning 
 

 
Fig. 8a Nivån på respektive aktivitet för självrapporterad respektive neural nivå, för 
individ nr. 1-6, inom kategorin avslappning. 
 
 

 
Fig. 8b Självrapporterad nivå i förhållande till neural nivå för de olika aktiviteterna, 
inom kategorin avslappning.  
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Bilaga 3: Informerat samtycke 
 

Information om studien och Informerat samtycke 
Denna information och medföljande samtycke är riktat till deltagare av magisterstudien 

som utförs av My Zetterholm I Kalmar VT 2017.  Studien genomförs inom ramen för 

ett magister/ masterprogram I Hälsovetenskap på Mittuniversitetet. Genom att 

underteckna dokumentet ger du ditt medgivande att delta och bidra till studien. Läs 

igenom dokumentet och ställ gärna frågor om något är oklart. Deltagare kan när som 

helst välja att avbryta sitt deltagande i studien utan några som helst konsekvenser.  

 

Studiens syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av mobil självmätning, samt hur 

detta uttrycks i ett EEG-baserat BCI-system såväl som deltagarnas självrapporterade 

upplevelser. Fokus i upplevelserna är i denna studie sex psykologiska faktorer som kan 

ses via Emotivs mobila gränssnitt: Stress, engagemang, intresse, upphetsning, fokus och 

avslappning, samt att sätta mätning i relation till individers subjektiva upplevelse. En 

förhoppning är också att studien ska bidra till ökad förståelse för relationen mellan 

hälsoinformation och psykologiska faktorer.  Studien utgår för närvarande från följande 

forskningsfrågor:   

-Hur upplevs vardagsmotion i en utomhusmiljö när deltagare testar självmätning med 

mobila produkter? 

  -Hur återspeglas detta i ett EEG-baserat BCI-system jämfört med den 

självrapporterade upplevelsen?  

Målet för denna studie inkluderar därmed flera perspektiv. Dels att öka förståelsen för 

de psykologiska aspekterna av självmätning, dels att testa användbarheten av ett BCI-

system vid denna typ av studie.  

Metoder 

Studien består av mixade metoder där deltagare ombeds fylla i enkäter med öppna och 

stängda svarsalternativ, samt testa vardagsmotion i form av 3 promenader med 

självmätning. Under promenaderna kommer deltagarna att bära ett headset (Emotiv) 

som samlar in EEG-baserad emotionsdata. Denna data spelas in av och studieledaren 

och används i studien tillsammans med enkäterna, samt eventuellt frågor från 

studieledaren. Deltagarna kommer också att bära mobil eller surfplatta som ger 

kontinuerliga notiser en del av promenaderna. Deltagarna kan löpande under studien 

ställa frågor till studieledaren om något är oklart. 

Deltagarna får före studien en genomgång av Emotiv headset, samt gränssnittet och 

vilken typ av data som samlas in, och hur den ser ut. De får också se enkäterna. Därefter 

får de ta ställning till om de fortfarande är intresserade av att delta i studien. 

Lagring och användning av data 

Deltagande i studien är anonymt och inga namn kommer att publiceras i samband med 

studien. Studieledaren kommer att förvara data från enkäter i sitt hem samt på 

lösenordskyddad dator. Inspelningar från Emotiv kommer att lagras molnbaserat på 

lösenordskyddade konton. Datan som samlas in kommer att publiceras i en 

studentuppsats som registreras i Diva. Den kan också komma att användas i 

vetenskapliga publikationer. Kom ihåg att Deltagare har rätt att när som helst dra 

tillbaka sitt deltagande från studien utan några som helst konsekvenser.  Deltagare kan 
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igenom hela studien ställa frågor till studieledaren om något är oklart. 

Studieledarens namn: My Zetterholm 

Signatur: 

 

Informerat samtycke 

Jag har läst ovanstående information eller fått den uppläst för mig. Jag har haft 

möjlighet att ställa frågor kring studien, insamling och dataanvändning och de frågor jag 

har haft har blivit besvarade. Jag har fått genomgång av den teknik som används i 

studien och den data som samlas in via Emotiv, samt enkäterna som används. Jag är 

medveten om att jag kan välja att avbryta studien när som helst, och att deltagande inte 

är ekonomiskt kompenserat. 

Härmed intygar jag att jag vill delta i studien. 

Deltagares namn: 

Signatur: 

Datum: 
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Bilaga 4: Enkätfrågor 

Del A - Bakgrundsinformation 
*Required 

Födelseår * 
Kön * 
Tick all that apply. 

  Kvinna 

  Man 

 
Motionsvanor * 
Hur ofta du rör dig så du blir andfådd/varm/ höjer pulsen (gå, springa, gym etc) 
med syftet att öka din fysiska kondition 
Tick all that apply. 

  Jag motionerar inte regelbundet 

  Jag motionerar sällan (färre än 1 gång/vecka) 

  Jag motionerar regelbundet (ca 1 gång/vecka) 

  Jag motionerar ofta (flera ggr / vecka) 

 
Motivation eller önskemål kring motion * 
Tick all that apply. 

  Jag är inte intresserad av att motionera 

  Jag är nöjd med min nuvarande fysiska aktivitetsnivå 

  Jag önskar att jag motionerade mer men saknar motivation, tid, energi 

eller annat 

  Jag önskar att jag motionerade mer och tror att jag har förmågan att göra 

det 

 
Vad beror det på - vilka faktorer påverkar din motivation att vilja motionera/ 
inte motionera? * 
Kryssa i de alternativ som du stämmer överens med, här kan du kryssa i flera 
alternativ 
Tick all that apply. 

  Främja eller vidmakthålla min hälsa 

  Kontroll över kroppsstyrka/kondition/ koordination 

  Påverka mitt utseende 

  Det är en social aktivitet - mina vänner motionerar/motionerar inte 

  det är viktigt/oviktigt att vara fysiskt aktiv i min umgängeskrets/arbetsliv/ 

sociala omgivning 

  Jag uppskattar/ogillar upplevelsen av motion 

  Det ger mig mentalt välbefinnande 

  Det gör mig avslappnad/ mindre stressad 

  Det påverkar mitt mentala fokus 

  Other:  

 
Övriga kommentarer eller tankar? 

 

Del B - Vanlig motion 
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Värdera din upplevelse av promenaden, med fokus på nedanstående känslolägen 
(0=inget, 10 =hög nivå) 
 

Intresse (interest) * 
Uppskattade du upplevelsen av promenaden? 
Mark only one oval. 
 

Jag ogillade upplevelsen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag uppskattade den mycket 

 
Upphetsning (excitement) * 
Kände du dig likgiltig eller uppspelt? 
Mark only one oval. 
 

likgiltig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket uppspelt 

 
Engagemang (engagement) * 
Hur engagerad kände du dig under promenaden? 
Mark only one oval. 
 

Oengagerad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket engagerad 

 
Mentalt fokus (focus) * 
Hur upplevde du din förmåga till koncentreration/ fokus? (Förmågan att 
koncentrera sig på en sak och ignorera distraktioner) 
Mark only one oval. 
 

okoncentrerad/ofokuserad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket fokuserad  

 
Stress * 
Hur upplevde du din stressnivå under promenaden? 
Mark only one oval. 
 

inte stressad alls 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket stressad 

 
Avslappning (relaxation) * 
Hur upplevde du din förmåga att slappna av och nå ett lugnt mentalt läge? 
Mark only one oval. 
 

Låg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mycket avslappnad 
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Del C - motion med självmätning 
Värdera din upplevelse av självmätning, med fokus på nedanstående känslolägen 
(0=inget, 10 =hög nivå) 
 
 

Intresse (interest) * 
Uppskattade du upplevelsen av promenaden? 
Mark only one oval. 

             

Jag ogillade upplevelsen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag uppskattade den mycket 

Kommentar? 
 
 
 
 
 
Upphetsning (arousal) * 
Kände du dig likgiltig eller uppspelt? 
Mark only one oval. 

             

likgiltig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket uppspelt 

Kommentar? 
 
 
 
 
 
Engagemang (engagement) * 
Hur engagerad kände du dig under promenaden? 
Mark only one oval. 

             

Oengagerad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket engagerad 

Kommentar? 
  
  
  
  
  
Mentalt fokus (focus) * 
Hur upplevde du din förmåga till koncentration/fokus? 
Mark only one oval. 

             

okoncentrerad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket fokuserad  

Kommentar? 
  
  
  
  
  
Stress * 
Hur upplevde du din stressnivå under promenaden? 
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Mark only one oval. 

             

inte stressad alls 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket stressad 

Kommentar? 
  
  
  
  
  
Avslappning (relaxation) * 
Hur upplevde du din förmåga att slappna av och nå ett lugnt mentalt läge? 
Mark only one oval. 

             

Låg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mycket avslappnad 

Kommentar? 
  
  
  
  
  
Överensstämmer du med någon av följande kommentarer? * 
Markera om du överensstämmer med något / några av nedanstående 
påståenden. 
Tick all that apply. 

  Jag gillade självmätning 

  Jag ogillade självmätning 

  Jag tyckte att det var spännande med feedback 

  Jag tyckte att det var engagerande med feedback 

  Jag kände mig stressad av feedbacken från mobilen 

  Jag kände mig obekväm med att mäta mig själv 

  Jag kände mig mentalt fokuserad när jag fick feedback 

  Jag kände mig mer splittrad när jag fick feedback 

  Att få feedback gjorde att jag upplevde mer kontroll 

  Att få kontinuerlig information kring min fysiska aktivitet känns relevant 

  Att få feedback på min fysiska aktivitet kan öka min motivation 

  Upplevelsen påverkade min attityd till motion 

  Upplevelsen påverkade min intention att motionera 

 
Upplevde du att din upplevelse av motion utan, respektive med självmätning 
skilde sig? Vad tror du det beror på? * 
Redogör i fritext 
  
  
  
  
  
Blir du mer eller mindre intresserad och engagerad i att motionera när du får 
kontinuerlig information om din prestation (sträcka, hastighet, framsteg)? 
Förklara gärna... * 
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Hur upplevde du stress, avslappning och mentalt fokus när du fick 
kontinuerlig feedback? Förklara gärna hur du upplevde att självmätning 
påverkade dig. * 
  
  
  
  
  
Upplever du att denna typ av information påverkar din känsla av kontroll och 
förmåga att motionera? Förklara gärna hur/varför. * 
  
  
  
  
  
Andra kommentarer, tankar kring upplevelsen av självmätning? * 
  
  
  
  
Hur upplevde du det att bära Emotiv headset? 

 

 
 

 


