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Sammanfattning 
mHealth, mobile Health, är användandet av applikationer på mobila enheter för att sprida 

hälsoinformation. mHealth applikationer finns för flera olika ändamål varav kost- och 

träningsapplikationer är en stor del. Möjligheterna för dessa applikationer är stora men det gör 

även de utmaningar som finns på vägen fler. Applikationerna behöver vara effektiva i att hjälpa 

användaren, ha nödvändig information samt vara användbara för att bli framgångsrika. I 

utvecklandet av applikationer så är det många faktorer som påverkar framgången. Denna studie 

har utgått ifrån ett teoretiskt ramverk för framgång av mHealth applikationer för att undersöka 

användbarheten i kost- och träningsapplikationer. Det teoretiska ramverket består av fyra 

faktorer: Informationskvalitet, Instruerande, Pålitlighet och Systemkvalitet. För att genomföra 

studien har en kvalitativ ansats använts där sex respondenter valts ut, dessa respondenter fick 

under en period använda en av två applikationer som valdes för studien. Efter perioden 

genomfördes observationer där fyra scenarion utfördes av var och en av respondenterna, 

observationerna följdes upp av semistrukturerade intervjuer. Respondenterna kunde se både 

för- och nackdelar i de applikationer som testades men en huvudsaklig punkt som framkom var 

att ett kontinuerligt användande inte var troligt. I studien framkommer det att användarnas syn 

på kontinuerligt användande kan ha påverkats av de brister i systemkvalitet och brist på 

personlig anpassning som applikationerna visade på. För att användbarheten i applikationerna 

ska öka bör därför dessa brister ses över och åtgärdas. 

 

Nyckelord: mHealth, Applikationer, Användbarhet, Framgångsfaktorer. 

  



 

 

Abstract 
mHealth, mobile Health, is the use of applications on mobile devices to disseminate health 

information. mHealth applications exist for several different purposes, of which diet and 

exercise applications are a large part. The possibilities for these applications are substantial but 

it also increases the number of challenges. The applications need to be effective in assisting the 

user, have necessary information, and be useful to be successful. There are many factors that 

influence success in the development of applications. This study was based on a theoretical 

framework for the success of mHealth applications to evaluate the usefulness of diet and 

exercise applications. The theoretical framework consists of four factors: information quality, 

instructing, reliability, and system quality. To carry out the study, a qualitative approach was 

used where six respondents were selected, these respondents were instructed to use one of two 

applications selected for the study, over a period of time. After the period, observations were 

made with four scenarios for each of the respondents after which semi-structured interviews 

were performed. Respondents could see both pros and cons in the applications that were tested, 

but one main point that emerged was that a continuous use was not likely. The study shows that 

users view of continuous use may have been affected by the inadequacies in system quality and 

lack of personalization that the applications revealed. In order to increase the usability of the 

applications, these inadequacies should therefore be reviewed and resolved. 

 

Keywords: mHealth, Applications, Usability, Success factors.  
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1 Introduktion 
Elektronisk hälsa, eHealth, är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för 

att uppnå och bibehålla hälsa (Socialstyrelsen 2019). Genom att försöka göra tjänsterna inom 

eHealth mer tillgängliga så har området mHealth, mobile Health, vuxit fram (Gomez Quiñonez, 

Walthouwer, Schulz, & de Vries 2016). eHealth och mHealth berör samma område men 

skillnaden mellan dessa är att mHealth refererar till användningen av digitala verktyg i form av 

applikationer på mobila enheter. mHealth är ett snabbt utvecklande område och idag finns det 

runt hundratusen mHealth applikationer på marknaden (Europaparlamentet 2019). Då så många 

använder mobila enheter så gör detta det enklare för hälsovården att nå ut till människor genom 

mHealth applikationer. mHealth applikationer möjliggör för kommunikation och 

informationsförmedling på ett mer effektivt sätt än annan elektronisk hälsovård (Gomez 

Quiñonez et al. 2016).   

 

Bland de hundratusentals mHealth applikationer som finns på marknaden finns också flera 

användningsområden. Gränsdragningen mellan mHealth applikationer och deras 

användningsområden är otydliga (Fiordelli, Diviani, & Schulz 2013). Vissa väljer att skilja på 

olika mHealth applikationer, men då mHealth applikationer kan ha flera användningsområden 

så kan användningsområden indirekt begränsas om en sådan kategorisering används. Ett 

exempel är kost- och träningsapplikationer som kan fungera som ett verktyg eller hjälpmedel i 

olika aspekter av hälsovården. Kost- och träningsapplikationer hjälper användare att övervaka 

och upprätthålla sin hälsa genom att användare registrerar kostintag och träningstillfällen 

(Abaza & Marschollek 2017). I de flesta av dessa applikationer sätter användare också ett mål 

som kan vara att bibehålla, gå ned eller upp i vikt. Applikationen hjälper sedan användaren att 

nå det uppsatta målet genom att hålla räkningen på antal kalorier som användaren får i sig 

jämfört med vad applikationen rekommenderar för att nå det uppsatta målet (Abaza & 

Marschollek 2017). I de applikationer som följer en viss diet så kan det vara andra variabler 

som mäts än kalorier, men oavsett variabel så fungerar applikationerna på samma sätt genom 

att mäta kost och träning. Många kopplar inte denna typ av applikation till sjukvården, men 

den kan användas som ett effektivt hjälpmedel för en patient som måste gå ned i vikt inför en 

operation eller en patient som lider av sjuklig fetma (Strikersoft 2019). Enligt West et al. 

(2017) har studier konstaterat att användning av hälso-relaterade applikationer kopplat till 

viktnedgång eller vikthantering visat sig vara framgångsrikt. De nämner också att flera 

anställda inom hälsovården ställer sig positiva till kost- och träningsapplikationer och 

uppmanar deras patienter till att använda de. Detta visar tydligt på det mångfaldiga 

användningsområdet för sådana mHealth applikationer. 

 

Studier genomförda på sådana applikationer visar trots att applikationen användes till dess 

syfte så genomfördes inte planen (Tuman & Moyer 2019). Detta indikerar att applikationerna 

inte var effektiva i att hjälpa användaren nå hälsomålet eller att de inte upplevdes användbar. I 

Chevalking, Allouch, Brusse-Keizer, Postel och Pieterse (2018) studie fastslås att användande 

av mHealth applikationer är mer relaterat till applikationernas innehåll och inte användarnas 

personliga egenskaper. Andra studier visar trots väldesignade applikationer så anammar inte 

alla användare applikationerna (Bauer, Hodsdon, Bechtel & Fortney 2018). Enligt Schueller, 

Neary, O'Loughlin och Adkins (2018) behövs det bättre förståelse för vad som driver 

användare till att använda applikationerna. Detta styrks också av Connolly et al. (2018) som 

påpekar att det finns brist på kunskap kring vad som skulle få användare till att använda 

mHealth applikationer fullt ut. En applikation som är väldesignad kan ha brister i 

användbarheten, vilket styrker att orsaken till att användare inte anammar applikationerna 
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eller använder de till dess syfte kan vara brister ur ett användbarhetsperspektiv. Användbarhet 

beskrivs övergripande som en kombination av applikationens kvalitet och användarens 

upplevelse (Liew, Zhang, See & Ong 2019). Det har visat sig att applikationer har svårt att 

behålla användare om användbarheten inte tas i betraktning. Spårningsdata visar att användare 

brukar spendera mindre än 30 sekunder för att lära sig hur man använder applikationen innan 

den överges för ett annat alternativ eller slutar använda mobila applikationer till det här 

ändamålet helt och hållet (Liew et al. 2019). Det finns därför ett behov att undersöka kost- 

och träningsapplikationers användbarhet för att bidra med mer kunskap till vad som driver 

användarna till att använda kost- och träningsapplikationer fullt ut. 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur användbarheten påverkar användare av kost- och 

träningsapplikationer. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur upplevs användbarheten i kost- och träningsapplikationer?  
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1.4 Disposition 

 

 
 

 
  

Teoretiskt 
ramverk

• En beskrivning av studiens teoretiska ramverk innehållande en 
modell för mHealths framgångsfaktorer.

Metod

• Här beskrivs studiens tillvägagångssätt för insamling och analys av 
empiri, val av repspondenter, beskrivning av valda applikationer och 
etiska överväganden.

Resultat

• Sammanställning av datainsamlingen.

Analys

• Här analyseras resultatet och sätts i relation till det teoretiska 
ramverket

Diskussion

• En diskussion baserat på resultat och analys, samt reflektioner kring 
metodval. 

Slutsats

• En sammanfattning och konklusion av arbetets resultat. 
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras, förklaras och 

sammanfattas. Genom att granska tidigare forskning inom mHealth och användandet av 

mHealth så har fyra framgångsfaktorer tagits fram, dessa är Informationskvalitet, 

Instruerande, Pålitlighet och Systemkvalitet. Dessa framgångsfaktorer kommer att förklaras 

detaljerat för att sedan sammanfattats i en modell som använts som teoretisk utgångspunkt för 

studien.  

2.1 Informationskvalitet 

Många potentiella användare av mHealth applikationer ser nyttan av att ha information 

lättillgänglig och god informationskvalité därför viktigt. Informationen måste vara 

genomtänkt, organiserad och tydlig så det inte blir överväldigande för användaren (O’ Connor 

& O’ Reilly 2018). En ostrukturerad presentation av information kan orsaka att användare 

missar viktiga detaljer, på samma sätt är det viktigt att informationen inte är i för stor mängd 

utan bara nödvändig och relevant information presenteras (Tudor-Sfetea et al. 2018; Giunti et 

al. 2018). Med relevant information så innefattas också att informationen ska vara korrekt. 

Informationen bör presenteras på ett sätt som är intressant för att motivera till ett fortsatt 

användande (Rönnby et al. 2018). Det finns till exempel ett värde i att presentera information 

med hjälp av ljud och bild istället för endast text. Detta gör även informationen mer 

tillgänglig för användare med handikapp, till exempel dövhet eller blindhet (DeRuyter & 

Jones 2018). Det skapas också ett mervärde när information presenteras för användaren på ett 

personligt sätt eftersom användaren då enklare kan relatera till informationen (Zapata, 

Fernández-Alemán, Toval & Idri 2018).  

 

Detta resulterar i fyra argument som samtliga bidrar till god användbarhet i en mHealth 

applikation, se Figur 1.  

 

 
Figur 1 - Argument för Informationskvalitet 

 

 

2.2 Instruerande 

För att ge en bra känsla och underlätta användandet är det viktigt att tydliga instruktioner ges i 

hur applikationen ska användas för att säkra att applikationen används på ett optimalt sätt 

(König, Sproesser, Schupp & Renner 2018). Användaren bör dock inte behöva en manual för 

att använda applikationen på ett korrekt sätt. Applikationen bör vara självinstruerande och 

förse användaren med en introducerande information för att hjälpa dem komma igång med 

användandet (de Korte, Wiezer, Janssen, Vink & Kraaij 2018). En av det största faktorerna 

som bidrar till intention att använda mHealth applikationer är tidigare erfarenheter av 
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liknande applikationer (Pan, Ding, Wu, Yang, Yang 2018; Chevalking et al. 2018). 

Introduktionen till applikationen kan presenteras på olika sätt, till exempel en instruerande 

video eller en interaktiv guide, vilket efterfrågades i studien genomförd av Roberts, Sage, 

Geryk, Sleath och Carpenter (2018). Samtliga av dessa argument sammanfattas i Figur 2. 

 

 

 

 
Figur 2 - Argument för Instruerande 

 

2.3 Pålitlighet 

Pålitlighet till mHealth applikationen påverkar huruvida potentiella användare kommer att 

använda mHealth applikationen. I fall där mHealth applikationer vid upprepade tillfällen inte 

levererade vad som påståtts så har användare valt andra alternativ, så som en dator som 

upplevs mer stabil (O’ Connor & O’ Reilly 2018). I en studie genomförd av Meng, Guo, 

Peng, Lai och Zhao (2019) stärks detta då det framgick att tillit till mHealth applikationen 

ökade intention till användandet av mHealth applikationer.  

 

Det finns en oro bland potentiella användare om hur den data som samlas in hanteras (Fox & 

Connolly 2018; Connolly et al. 2018). Det är nödvändigt att den data som samlas in upplevs 

som relevant av användaren vilket framkommer i studien genomförd av Schueller et al. 

(2018) och i studie gjort av Rönnby et al. (2018). Genom att bara samla in och hantera 

nödvändig data på ett säkert sätt så ökar intention till användande (Deng, Hong, Ren, Zhang 

& Xiang 2018; Fox & Connolly 2018; Meng et al. 2019; O’ Connor & O’ Reilly 2018). 

 

De olika argument som påverkar pålitligheten i en mHealth applikation sammanfattas nedan i 

Figur 3.  

 

 
Figur 3 - Argument för Pålitlighet 
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2.4 Systemkvalitet 

En tydlig utgångspunkt för ökad intention är att mHealth applikationen ska vara lätt att 

använda. Det ska inte uppstå tekniska problem vid användandet, det ska vara lätt att navigera 

och applikationen ska bara bestå av nödvändiga funktioner (Deng et al. 2018; Giunti et al. 

2018; Roberts et al. 2018; Schueller et al. 2018; Bellfield et al. 2018). I Schueller et al. (2018) 

studie ansågs det viktigt att applikationen upplevs visuellt tilltalande. Detta nämner också 

Tudor-Sfetea et al. (2018) i sin studie då de vill se att applikationen är interaktiv. 

 

För mHealth applikationer inom kost- och träningsplanering är det viktigt att målsättningen är 

personlig för att öka motivationen (Tuman & Moyer 2019). Det har också visat sig vara 

motiverande för ett längre användande över tid (Tudor-Sfetea et al. 2018). Deltagarna i 

Roberts et al. (2018) studie uttryckte en önskan om att informationen de fick presenterat inte 

bara skulle vara i text utan mer grafiskt också. Detta för att det ska bli mer visuellt och lättare 

att övervaka hälsan genom exempelvis en graf som sammanfattar hälsan över tid (Tudor-

Sfetea et al. 2018). 

 

Samtliga argument har härunder, i Figur 4, sammanfattats. 

 

 
Figur 4 -Argument för Systemkvalitet 
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2.5 Modell 

Figur 1 – 4 har sammanställts i modellen nedan, Figur 5. Under respektive framgångsfaktor 

listas argument som måste uppfyllas för att optimalt uppnå framgångsfaktorn. 

Framgångsfaktorerna bidrar tillsammans till användbara mHealth applikationer om samtliga 

faktorer uppfylls.  

 

 

 
Figur 5 - Modell av framgångsfaktorer för användbara mHealth applikationer 
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3 Metod  
I detta avsnitt förklaras arbetsprocessen för denna studie genom en beskrivning av 

forskningsdesignen, datainsamlingen, analys av materialet, kontextbeskrivning samt 

forskningsetiska överväganden. I datainsamling beskrivs urvalsprocessen samt en 

presentation av respondenterna och efter detta följer en beskrivning om genomförandet av 

observationerna och intervjuerna. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Denna studie har genomförts med kvalitativ metodik som är passande då syftet med studien är 

att utvärdera användbarheten och hur det påverkat användandet. Det är också passande då 

denna studie är småskalig, något kvalitativ forskning förknippas med (Denscombe 2016). 

Kvalitativ forskning har också bättre förutsättningar att tolerera tvetydigheter och 

motsägelser. Vilket är fördelaktigt för att kunna återspegla den sociala verklighet som 

undersökts (Denscombe 2016). Wallén (1996) beskriver kvalitativa studier som nödvändiga 

för sådant som är mångtydigt och subjektivt, som upplevelser och sådant som inte kan mätas 

direkt. Han nämner också att kvalitativa studier ofta används i syfte att höja trivsel eller 

livskvalitet, inte för att uppnå rent medicinska eller tekniska värden. Detta kan kopplas till 

denna studie då den har utvärderat användbarheten för att se hur den påverkat användandet.  

 

Wallén (1996) nämner att det är viktigt att forskning som berör problem i människors liv sker 

i faktiska situationer. I studien har därför observationer genomförts och sedan har var och en 

av dessa följts upp med en semistrukturerad intervju. Denscombe (2016) nämner att det är 

fördelaktigt att kombinera metoder då det ger en mer omfattande redogörelse för ämnet som 

undersökts. Denna metodkombination ger en ökad träffsäkerhet då saker som framkom under 

observationerna kunde förtydligas under intervjuerna och på så sätt minimera risk för 

feltolkningar. Observationer har genomförts för att få fram sådant som kan tas för givet som 

erfarenheter och värderingar (Wallén 1996). Observationer genomfördes med hjälp av 

scenarion och metoden ”thinking aloud” som Nielsen (2012) förespråkar. Därefter 

genomfördes semistrukturerade intervjuer.  

 

3.2 Datainsamling 

Här förklaras först val av respondenter som efterföljs av en presentation av respondenterna. 

Efter detta beskrivs val av applikationer samt genomförandet av datainsamlingen där en mer 

detaljerad beskrivning av observationerna och intervjuerna presenteras under respektive 

rubrik. 

3.2.1 Val av respondenter 

I studien har ett subjektivt urval använts. Det vill säga att respondenterna handplockades 

utifrån deras relevans för det ämne som undersöktes (Denscombe 2016). De respondenter som 

valdes hade ett genuint intresse för hälsa och god erfarenhet av mobila applikationer. Detta för 

att det skulle finnas ett grundläggande intresse för hälsa hos deltagarna som då kunde 

motivera dem till att delta och använda applikationen. Denscombe (2016) styrker att denna 

process för val av respondenter fungerar när forskaren har en viss kännedom om de 

företeelser som ska undersökas och respondenterna väljs då utifrån de som mest troligt kan ge 
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värdefull data. Totalt så handplockades sex respondenter och samtliga har både observerats 

och sedan intervjuats. 

3.2.1.1 Respondenter 

De sex respondenter som deltog i denna studie hade samtliga ett genuint intresse för hälsa och 

god erfarenhet av mobila applikationer. Detta var av intresse för studien då detta bidrog till att 

de själva hade någon form av intresse för applikationerna som skulle användas. Nedan 

presenteras samtliga respondenter med en kortare beskrivning. 

 

Anna 
Respondentens smarttelefonanvändande beskrev hon som god. Applikationsanvändandet är 

mestadels detsamma, respondenten beskrev det själv som standard-utbudet. Respondenten 

hade tidigare använt en applikation för att registrera träningstillfällen.  

 

Dick 
Respondentens användande av smarttelefoner ansågs vara mycket bra enligt respondenten 

själv. Han ansåg sig också vara en van användare av applikationer och hade använt sig av 

flera träningsapplikationer tidigare.  

 

Kim 
Kims smarttelefonanvändande beskrev hon som bra och använde samma beskrivning för sitt 

applikationsanvändande där hon belyste att hon mest använder sociala medier. Respondenten 

har också använt sig av kost- och träningsapplikationer tidigare.  

 

Matteus 
Respondenten nämnde att han behärskar smarttelefoner bra och när det kommer till 

applikationsanvändande använder han mest sociala medier och nyhetsapplikationer. Han har 

också tidigare erfarenhet av att använda kost- och träningsapplikationer. 

 

Vincent 
Vincent ansåg sig vara en väldigt van användare av smarttelefoner och beskrev sitt 

applikationsanvändande som 8 av 10. Med detta menade respondenten att han har provat 

väldigt mycket och har tidigare använt en applikation för att registrera sin träning.  

 

Viola 
Respondentens smarttelefonanvändande ansåg hon själv vara ganska bra. Respondenten 

använder flera olika applikationer varje dag, men har inte använt kost- och 

träningsapplikationer tidigare.  

 

3.2.2 Val av applikationer 

För att förtydliga hur studien genomförts och mot vilka mHealth applikationer som scenarier 

och observationer riktats mot kommer nedan en kort beskrivning av dessa applikationer. I 

studien har endast mHealth applikationer som används för registrering av kost och träning 

använts som underlag. Vid val av applikationer att utvärdera utgicks det från de applikationer 

som ligger på topplistan Gratisappar under kategorin Hälsa och motion på App Store (2019). 

Där valdes de två mest nedladdade applikationerna som fokuserar på både kost och träning 

och dessa var MyFitnessPal och Lifesum.  
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3.2.2.1 MyFitnessPal 

MyFitnessPal (2019) är en högt rankad kost- och träningsapplikation med fokus på att enkelt 

hjälpa användare logga sina måltider och träning för att räkna kalorier. Applikationen 

stoltserar en livsmedelsdatabas med över 300 000 000 artiklar med en möjlighet för 

användare att lägga upp artiklar och recept på egen hand i applikationen. 

3.2.2.2 Lifesum 

Lifesum (2019) är en topprankad kost- och träningsapplikation på App Store (2019). Lifesum 

bygger på att personligen hjälpa användare välja kostmål i form av matdagbok med tips, 

kaloriräknare med streckkodsscanner och makroräknare. Lifesum innehåller även en 

receptdatabas för att underlätta för användare att hitta hälsosammare och nyttigare måltider. 

 

3.2.3 Genomförande 

Respondenterna kontaktades innan önskad observation- och intervjutid, vid denna kontakt 

diskuterades information om ämnet så det säkrades att samtliga respondenter satt på samma 

grundinformation inför observationen och intervjun. Detta för att de skulle ha så lik 

utgångspunkt som möjligt. Vid denna kontakt ombads också respondenterna att använda en 

av de två applikationer som analyseras i denna studie i minst två sammanhängande dagar. 

Applikationerna fördelades lika på respondenterna vilket resulterade i att tre respondenter 

använde en applikation och tre den andra. De uppmanades att använda sig av funktioner för 

registrering av dagligt kostintag, vattenintag samt eventuell träning. Detta för att de skulle 

bilda sig en uppfattning om hur det är att använda en sådan applikation i vardagssituationer 

och över tid.   

 

Både observationen och den efterföljande intervjun genomfördes med en respondent åt 

gången, något respondenten också blev informerad om vid första kontakt. Nedan följer en mer 

detaljerad beskrivning av genomförandet utav observationerna respektive intervjuerna. 

3.2.3.1 Observationer 

Inför observationerna utformades fyra scenarier som var utformade för att respondenterna 

skulle använda sig av de funktioner som de hade uppmanats att använda i två 

sammanhängande dagar. Detta för att skapa så lika förutsättningar som möjligt 

respondenterna emellan. 

 

Samtliga observationer spelades in så observatörerna kunde fokusera på vad som sades och 

skedde istället för att fokusera på dokumentation. Observationerna fokuserades på att studera 

hur användarna upplevde användbarheten. Utöver scenarierna möjliggjordes detta genom att 

Nielsens (2012) metod “thinking aloud” användes. Han beskriver att metoden syftar på att 

observatören ber respondenten att uttrycka och förklara sina tankar högt medan de använder 

sig av applikationen. Fördelarna med denna metod är flera. Den viktigaste är att den ger 

respondenten möjlighet att uttrycka sina åsikter om applikationen, samt möjliggör för 

observatören att få veta varför några saker i applikationen fungerar medan andra inte (Nielsen 

2012). Detta anses fördelaktigt i denna studie då det möjliggör för att få så tydlig beskrivning 

av den upplevda användbarheten som möjligt.  

 

Ett deduktivt tillvägagångssätt användes då tidigare framtagna framgångsfaktorer låg till 

grund för avgränsningen av datainsamling (Yin 2013). Det som granskades under utförandet 

av scenarierna baserades på de fyra framgångsfaktorerna Informationskvalitet, Instruerande, 
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Pålitlighet och Systemkvalitet som teorin bygger på. Scenarierna var aktiviteter som normalt 

utförs i sådana applikationer men under observationen lades fokus på att studera huruvida 

framgångsfaktorerna kunde identifieras under utförandet av scenarierna. 

Scenarierna som användes vid observationerna var följande: 

 

Scenario Koppling till framgångsfaktorer 

Registrera middag Informationskvalitet: 

 Upplevs informationen organiserad? 

 Upplevs informationen relevant?  

Instruerande:  

 Tydligt var man ska trycka och registrera? 

Pålitlighet: 

 Uppstår några tekniska problem? 

 Visar eller utrycker respondenten brist på tillit 

till hantering av data? 

Systemkvalitet: 

 Är flödet tydligt och lätt att följa? 

 Upplevs applikationen interaktiv och visuellt? 

Registrera två glas vatten Informationskvalitet: 

 Upplevs informationen organiserad? 

 Upplevs informationen relevant?  

Instruerande:  

 Tydligt var man ska trycka och registrera? 

Pålitlighet: 

 Uppstår några tekniska problem? 

 Visar eller utrycker respondenten brist på tillit 

till hantering av data? 

Systemkvalitet: 

 Är flödet tydligt och lätt att följa? 

 Upplevs applikationen interaktiv och visuellt? 

Kontrollera sitt dagliga intag 

mot dagens mål 
Informationskvalitet: 

 Upplevs informationen organiserad? 

 Upplevs informationen relevant?  

 Upplevs informationen intressant? 

Instruerande:  

 Tydligt vart man ska trycka? 

Pålitlighet: 

 Uppstår några tekniska problem? 

 Visar eller utrycker respondenten brist på tillit 

till hantering av data? 

Systemkvalitet: 

 Är flödet tydligt och lätt att följa? 

Registrera 30 minuters 

promenad 
Informationskvalitet: 

 Upplevs informationen organiserad? 

 Upplevs informationen relevant?  

Instruerande:  

 Tydligt var man ska trycka och registrera? 

Pålitlighet: 
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 Uppstår några tekniska problem? 

 Visar eller utrycker respondenten brist på tillit 

till hantering av data? 

Systemkvalitet: 

 Är flödet tydligt och lätt att följa? 

 Upplevs applikationen interaktiv och visuellt? 

* Exempel: S1 = Scenario 1 

 

3.2.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes var personliga intervjuer, det vill säga enbart mellan de som 

genomför studien och respondenten (Denscombe 2016). Denna intervjuform valdes då det är 

lätt att arrangera intervjun när det är mindre personer inblandade, samt att det är lättare att 

bara ha en persons idéer att utforska under intervjutillfället (Denscombe 2016). Intervjuerna 

var semistrukturerade för att ge respondenterna goda möjligheter att vidareutveckla sina svar 

(Denscombe 2016). Semistrukturerade intervjuer valdes även för att ge möjlighet till att 

utveckla frågorna samt ställa följdfrågor på respondenternas svar. Frågorna som användes 

under intervjuerna var följande:  

 

Inledande frågor: 

 

 Hur skulle du beskriva dina kunskaper om användandet av smartphones? 

 Hur skulle du beskriva ditt applikationsanvändande? 

 Har du använt applikationer för kost- och träningsplaner tidigare?  

 Använder du idag någon applikation för kost- och träningsplaner? 

 Vad är din inställning till kost- och träningsapplikationer?  

 Hur ser du på att använda en sådan applikation regelbundet? 

 

Frågor kopplade mot det teoretiska ramverket: 

 

 Hur upplevde du informationskvaliteten i applikationen?  

 Upplevde du applikationen som instruerande?  

 Om ja eller nej, på vilket sätt?  

 Upplevde du applikationen som pålitlig?  

 Om ja eller nej, varför? 

 Hur upplevde du systemkvaliteten i applikationen? 

 

3.3 Analys av insamlad data 

Filerna som innehöll inspelningarna av intervjuerna och observationerna sparades lokalt på 

två olika enheter under respondenternas pseudonym. Detta för att säkra att den insamlade 

datan inte försvinner (Denscombe 2016). Denscombe (2016) påpekar att ett problem vid 

användandet av kvalitativ data för studier är att den insamlade datan är ostrukturerad. 

Inspelningarna transkriberades och sammanfattades därför kontinuerligt för att se om mer 

data var nödvändigt för studien. Transkriberingen utfördes av båda som genomförde studien 

för att fördjupa sig i empirin (Denscombe 2016). 

 

En analys har tillämpats där den insamlade datan strukturerades efter Figur 1. Vid 

struktureringen användes kategorierna Informationskvalitet, Instruerande, Pålitlighet och 
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Systemkvalitet. Vid analys av den insamlade datan under varje kategori såg man efter 

argumenten som listas under respektive kategori i Figur 1. På så sätt har insamlad data 

analyserats utifrån det teoretiska ramverket. En deduktiv analys har därför genomförts då 

begreppen har avgränsat datainsamlingen (Yin, 2013).  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av denna studie har de fyra krav som satts av Vetenskapsrådet (2009) 

efterföljts. Samtliga fyra krav och beskrivning av hur respektive krav efterföljts presenteras 

nedan, avsnittet avslutas med en presentation av samhälleliga konsekvenser. 

3.4.1 Informationskravet 

Vetenskapsrådet (2009) beskriver att informationskravet innefattar att respondenterna ska 

informeras om deras uppgift i studien och informationen ska omfatta alla inslag i studien som 

kan påverka deras villighet att delta. De nämner också att deltagandet ska vara helt frivilligt 

och deltagaren ska när som helst kunna avbryta sitt deltagande. Respondenterna i denna studie 

blev vid första kontakt informerade om studiens syfte, vad som skulle studeras samt att deras 

deltagande var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst om så önskades. 

Vetenskapsrådet (2009) nämner också att det är viktigt att risker för eventuella obehag 

redovisas. Inför studien informerades därför respondenterna att de kommer själva få lägga in 

data i applikationen, men att denna data inte på något sätt kommer att användas i studien. 

Detta då det kan upplevas obehagligt att uppge känslig information. 

3.4.2 Samtyckeskravet 

Efter att all information har getts till respondenten måste ett samtycke ges. Samtyckeskravet 

innefattar att den som utför studien ska inhämta samtycke från respondenten (Vetenskapsrådet 

2009). Den innefattar också att respondenten ska ha rätt till att själv bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de ska delta. Detta uppfyller denna studie genom att samtliga 

respondenter var helt införstådda med detta. De var också fullt klar över att de kunde avbryta 

sin medverkan utan att det skulle medföra några negativa följder för dem, något som 

Vetenskapsrådet (2009) förespråkar. 

3.4.3 Konfidentialitetskravet  

I studien så blev alla respondenter tilldelade ett pseudonym för att skydda individen samt 

deras intresse (Denscombe 2016). Även så lagrades ingen övrig information om respondenten 

som skulle kunna användas för att identifiera dem (Vetenskapsrådet 2009). Då studien ej 

berört eller hanterat information och uppgifter som kunnat tolkas som etiskt känsliga har det 

inte varit nödvändigt med undertecknade förbindelser av tystnadsplikt. 

3.4.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in om enskilda individer under forskning får endast användas för 

forskningens ändamål. På så sätt att informationen inte får ges ut, användas för kommersiellt 

bruk eller andra syften som inte faller in under forskningen (Vetenskapsrådet 2009). Då 

samtliga respondenter under studien dokumenterades under pseudonym så kan inte heller 

individernas uppgifter användas eller utnyttjas för andra ändamål. I studien så genomfördes 

observationer och intervjuer med respondenterna så det var av vikt att informera samtliga 

respondenter om att datan som samlades in bara användes för studiens ändamål. 
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3.4.5 Etiska ställningstagande gentemot samhället 

Under denna studie har fokuset varit på användbarheten och intention till att använda mHealth 

applikationer. På så sätt har inte ett tvärsnitt av populationen använts då ändamålet inte syftar 

till att mäta människan. Även så är den data som är insamlad inte utformad efter en ideal utan 

bara ett genomsnittligt användande av de mHealth applikationer studien är byggd på. 
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4 Resultat 
Här presenteras resultatet av den insamlade empirin. Under Observationer så presenteras en 

sammanfattning av vad som framkom under observationerna av respektive applikation. Detta 

efterföljs med en sammanfattning av intervjuerna. 

4.1 Observationer 

Respondenterna blev tilldelade en applikation att använda i två sammanhängande dagar innan 

observationen genomfördes. Detta resulterade i att Vincent, Viola och Anna använde Lifesum 

och Kim, Matteus och Dick använde MyFitnessPal. Vid genomförandet av respektive 

observation användes endast den applikation som respondenten tilldelats. Bild 1 och Bild 2 

visar hur startsidorna ser ut vid uppstart av respektive applikation. 

 

  
  Bild 1 - Lifesum 

 

 

Under observationerna fick samtliga respondenter fyra olika scenarion som baserades på de 

funktioner som de hade uppmanats till att använda under de två sammanhängande dagarna 

innan observationen genomfördes. Nedan presenteras vad som framkom under 

observationerna efter den framgångsfaktor det berör. 

Bild 2 - MyFitnessPal 
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4.1.1 Informationskvalitet 

Under genomförandet av samtliga observationer så navigerade respondenterna enkelt genom 

applikationerna vilket tyder på att informationen är organiserad och relevant. Hade det varit 

för mycket information eller felaktig så hade respondenterna fått problem med att navigera 

och finna det som efterfrågades. Dock så visades mindre brister under två av observationerna. 

Vid Annas och Vincents observation hade de svårigheter med att finna vart de kunde 

kontrollera sitt dagliga intag i förhållande till dagens mål. Vincent gissade att han skulle utgå 

från startsidan och söka där vilket var rätt. Anna var på rätt sida men såg inte att hon inte hade 

scrollat ända upp. Detta förklarade hon sedan genom att beskriva hur reklamen som 

presenterades en bit innan hon var längst upp på sidan fick henne att tro att hon var längst 

upp. Se Bild 3 som visar vart i applikationen hon befann sig när hon trodde att hon var längst 

upp, jämfört med Bild 4 som visar vart användaren kan kontrollera sitt dagliga intag och se 

dagens mål. 

 

  
Bild 3 – Lifesum startsida, exempel 1 

 

Bild 4 – Lifesum startsida, exempel 2 
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4.1.2 Instruerande 

Observationerna visade inte på några större brister som kunde kopplas till Instruerande. 

Respondenterna fann vart de skulle trycka och registrera det som efterfrågades utan större 

problem. Dock upptäcktes en mindre brist under Violas observation. Hon fann inte vart 

träningen kunde registreras manuellt utan fick hjälp av observatörerna. Hon förstod inte att 

plustecknet kunde användas utan scrollade ned dit hennes tidigare träningstillfällen listades 

och försökte registrera träningen, se Bild 5. Det var möjligt att registrera där men 

respondenten såg inte vart hon skulle trycka för att registrera träningen, se Bild 6. 

Respondenten trodde hon var inne på ett tidigare träningspass och registrerade därför inte 

träningen då hon uppfattade det som att hon då skulle ändra i det redan inlagda träningspasset.  

 

 
Bild 5 – Lifesum registrering av träning 

 

4.1.3 Pålitlighet 

Vid genomförandes av samtliga scenarion observerades huruvida applikationen visade på 

några tekniska problem eller brister, samt om respondenten visade eller utryckte något som 

kunde kopplas till bristande tillit gentemot hantering av data. Samtliga observationer 

genomfördes utan att några tekniska problem uppstod under användandet. Det framkom vid 

Bild 6 – Lifesum registrering av ett träningspass 
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Annas och Kims observationer att de utan någon reflektion godkände att applikationen fick 

åtkomst till deras kamera. Detta kan kopplas till tillit och då de godkände utan att tveka så 

visar det på god tillit. Övriga respondenter visade eller utryckte inte heller någon brist på tillit 

gentemot användandet av applikationen. 

 

4.1.4 Systemkvalitet 

Under genomförandet av observationerna framkom det tydligt att samtliga respondenter 

navigerade genom applikationerna utan några problem. De flesta respondenter valde att 

använda sig av plustecknet längst ned i menyraden vid registrering av måltid och träning, se 

Bild 1 och Bild 2 som presenterades tidigare detta avsnitt. Båda applikationerna hade detta 

plustecken på startsidan och efter att ha tryckt på plustecknet presenteras olika val för vad 

användaren önskar att registrera, se Bild 7 och Bild 8. Vid en observation av MyFitnessPal 

användes inte plustecknet utan där valdes först fliken Dagbok och sedan måltid, träning eller 

vatten.  

 

 

  
Bild 7 – Lifesum menyval 

  

 

Bild 8 – MyFitnessPal menyval 
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Vid scenariot där respondenten ombads att registrera middag så framkom det att varken 

Vincent eller Dick hade tidigare använt sig av funktionen som möjliggör scanning av ett 

livsmedel istället för att använda sig av sökmotorn och söka efter livsmedlet. De upplevde 

dock denna funktion som bra, men båda kommenterade på svårigheten med att avgöra hur 

stor en portion är eller hur mycket något väger. Ingen av de försökte självmant att ändra på 

måttenhet, men när frågan ställdes till Dick så framkom det att det inte var möjligt att ändra 

till exempelvis deciliter eller matsked, se Bild 9, vilket hade vart att föredra enligt 

respondenten.  

 

 
Bild 9 – MyFitnessPal ändring av portionsstorlek 

 

 

Vid Kim och Matteus observationer så såg de inte funktionen för att lägga till flera livsmedel 

samtidigt utan de lade de till en och en vilket gjorde det mer omständligt än nödvändigt. Vid 

registrering av middag så tryckte båda på ”Lägg till livsmedel” under rubriken Middag, se 

Bild 10. Då presenterades Bild 11 och de båda tryckte då på ”Sök efter livsmedel” och la till 

alla livsmedel en och en istället för att trycka på ”Lägg till flera”.  
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Bild 10 – MyFitnessPal registrering av måltider 

 

 

4.2 Intervjuer 

De svar respondenterna har gett under intervjuerna har sammanfattats under de kategorierna 

frågorna var ämnad mot. 

4.2.1 Inledande frågor 

I de inledande frågorna fick samtliga respondenter frågor om deras inställning och tankar 

kring mHealth applikationer riktade mot kost och träning. Respondenterna berättade att de har 

en positiv inställning till mHealth applikationer. Däremot var det skiftande i svar då det gäller 

ett kontinuerligt användande av mHealth applikationer. Matteus ställde sig positiv till kost- 

och träningsapplikationer och påpekade hur det gör det hela roligare. 

 

“Jag upplever att för min egen del så är det roligare och träna och nå ett mål då man 

registrerar saker så man har full koll på vad man äter [...]. Så att det är mycket roligare och 

både träna och registrera maten.” - Matteus 

 

Bild 11 – MyFitnessPal registrering av en måltid 
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Kim som också har en positiv inställning till mHealth applikationer i helhet påpekade däremot 

att det känns som att ett kontinuerligt användande inte är nödvändigt då hon snabbt fick en 

känsla om vad det är hon behövde tänka på: 

 

“Då fick jag ändå ganska bra koll på vad basgrejer stoppar i mig. och så får man liksom på 

det sättet lite koll. [...]. Jag fick ett hum om vad allting innehåller.” - Kim 

 

Både Dick och Vincent har en positiv inställning till kost- och träningsapplikationer men 

uttryckte inte heller ett stort intresse för ett kontinuerligt användande. Dick förklarade att det 

känns för tidskrävande:  

 

“Jag kan ju säga som så att jag har svårt att se mig fortsätta använda den.  

Tycker det är lite väl tidskrävande” - Dick 

 

Anna var också inne på detta då hon nämnde att det kräver en del av en själv att kontinuerligt 

registrera sitt kostintag och träning. Liknande svar framkom också under Violas intervju där 

hon förklarade att hon upplevde att kost- och träningsapplikationer är för omständiga. 

Vincent förklarade att han i dagsläget inte ser ett behov av en sådan applikation då han anser 

att han själv har en bra koll på sina kostvanor: 

 

“Jag känner inget behov att mäta dom sakerna [...]. Jag känner inget behov av att hålla koll 

på vad jag äter för jag vet att jag äter hyfsat.” - Vincent 

 

4.2.2 Informationskvalitet 

Förutom Anna uttryckte alla respondenter att informationen känns lättillgänglig samt att det är 

enkelt att finna informationen som eftersöks. Flera av respondenterna uttryckte också att 

informationen är bra strukturerad och samlad på ett tydligt sätt. Dick förklarade såhär: 

 

“Allt är samlat under dagboken, det man behöver då. det vanliga, frukost, lunch, mellanmål, 

middag och så har man en tränings-flik och vatten. Och så finns det flikar för näring och 

anteckningar.” - Dick 

 

Anna var den enda respondenten som nämnde att hon ibland upplevt att informationen inte är 

lättillgänglig. Hon förklarade att det beror på att det ibland är svårt att förstå vart hon var i 

applikationen. Anna sa: 

 

“Jag hade svårt att hitta den här övre delen [...]. Jag fattade inte att jag skulle gå så långt 

upp, jag trodde jag var uppe redan.” - Anna 

 

När respondenterna fick frågor kring hur relevant informationen känns för dem uttryckte alla 

att informationen känns relevant, däremot poängterade Vincent att även fast informationen 

känns och upplevs som relevant kan han ha åsikter om huruvida informationen är korrekt. 

Vincent sa så här: 

 

“Jag gillar framsidan på den, det som är högst upp och längst fram är det jag vill se. Hur 

mycket har jag ätit och hur mycket har jag kvar. Det känns relevant. [...] men sen kan jag ha 

lite synpunkter på om det är rätt information där med tanke på att det är jag som lägger in 

den själv.” – Vincent 
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4.2.3 Instruerande 

Samtliga respondenter nämnde att applikationen kändes bra för deras egen kunskapsnivå och 

uttryckte att de inte hade svårt att hantera applikationen. Däremot så var det olika åsikter 

kring huruvida applikationerna upplevts som instruerande vid första användandet. Kim 

uttryckte att applikationen hon testat saknar någon form av introduktion: 

 

“Nej, jag tycker väl inte jag har sett någon sådan hära typ [...] någon instruktion, typ sådan 

där [...] manual.” - Kim 

 

Vincent uttryckte att han inte har sett ett behov av någon form av introduktion och förklarar 

att applikationen är enkel att använda utan: 

 

“Ja, den var väldigt enkel faktiskt, det var den. ja, man lär sig väl otroligt fort. 

Jag behöver inte googla för att komma fram till hur man ska göra” - Vincent 

 

Matteus delade tydligt denna mening med Vincent genom att poängtera att applikationen han 

testat känns väldigt användarvänlig och enkel: 

 

“Ja, den är ju väldigt användarvänlig [...] enkla gränssnitt och menyer. 

Du har allt tillgängligt i dagboken och liksom bara att trycka på plustecken och lägga till.” – 

Matteus 

 

4.2.4 Pålitlighet 

Under intervjuerna frågades respondenterna hur de känner för att ge ut information som kan 

anses som känslig till en kost- och träningsapplikation. Förutom Anna uttryckte ingen 

respondent någon form av oro för att ge ut informationen som applikationen kräver för det 

normala användandet. Vincent reflekterade över att det kan vara för att han som person inte är 

speciellt känslig genom att säga: 

 

“Jag känner inte att den information jag ger ut är så känslig. Om jag ätit korvstroganoff en 

tisdag så kan jag bjuda på den [...] sen när det gäller min vikt och längd, det känns också inte 

så viktigt. Då kan det ju vara för dels så är jag inte känslig.” - Vincent 

 

Anna som var den enda respondenten som uttryckte någon form av oro för att ge ut 

information nämnde att det inte har direkt med den applikationen hon testat att göra, utan med 

lagrad information generellt: 

 

“Jag litar nog inte på någonting som lagras i någon databas [...] för hackar man den så får 

man information.” - Anna 

 

Samtliga respondenter förklarade att de förstår att den mängd och typen av information de gav 

ut till applikationerna är nödvändig för att kunna använda applikationerna till det syfte den är 

ämnad för. Detta i förhållande till hur de känner för att kontinuerligt förse applikationen med 

information. Dick sa så här: 

 

“Det känns ju lite som att det är målet med appen, att det är just den informationen de 

behöver. Men sen hur den behandlas vet jag ju inte [...]. Nej, men det är jag inte.” - Dick 

 



23 

 

Respondenterna fick frågor kring den tekniska stabiliteten på applikationen de testat, om 

applikationen kraschat eller på något sätt krånglat för dem under perioden. Ingen av 

respondenterna hade upplevt några tekniska problem eller kraschar av applikationen. Viola sa 

kort så här: 

 

“Nej, har inte varit några problem.” – Viola 

 

4.2.5 Systemkvalitet 

Under intervjuerna fick respondenterna frågor kring hur systemkvalitén upplevdes. Flera av 

respondenterna uttryckte att det vid flera tillfällen kunde bli många steg att genomföra i 

förhållande till vad det gav. Dick påpekade att det känns onödigt att behöva specificera vissa 

delar av informationen som efterfrågades: 

 

“Ja, men först så ‘lägg till övning’ och så ‘kondition’ och ‘styrka’, redan där så varför måste 

man ens specificera det? Borde komma in direkt. Jag kan tycka att vissa grejer borde vara 

allmänna. Saker som används frekvent borde komma upp, första som kommer upp nu är 

sökning. Jaha, vad ska man söka på nu? Finns det något exempel? Saker som använts ofta 

borde finnas där från början.” - Dick 

 

Han utvecklade det med hur det blir för mycket då man ska välja enheter för livsmedel. 

 

“Det där att uppskatta portionsstorlekar. Det flesta skrivs ju i gram, grädde exempel 100g. 

Det säger mig inte så mycket om det är en vanlig portion eller inte. Man kanske skulle ha 

några andra.” - Dick 

 

När respondenterna blev frågade om applikationen det har testat upplevs personlig så var det 

ingen respondent som uttryckte att de upplevt applikationen direkt personlig. Vincent 

reflekterade dock att informationen i applikationen kan upplevas personlig då det är han som 

användare som lagt in den: 

 

“På framsidan var ju min information [...] det är ju det som göra appen personlig inte något 

jag har ställt in själv utan det är ju min information [...] det som gör den personligen men då 

är det ju information som är det och inte just appen.” - Vincent 

 

Kim ställde sig rakt emot till att applikationen skulle vara personlig. Hon anser att den rakt av 

är opersonlig och inte tilltalande för henne på något sätt: 

 

“Den är väldigt enkel. Opersonlig skulle jag säga den är. [...] den tilltalar mig inte på något 

speciellt sätt, den gör det den ska” - Kim 

 

Flera av respondenterna uttryckte att i vissa delar av applikationen kunde det vara för många 

valmöjligheter, speciellt då de som användare skulle lägga in kost- eller träningsinformation. 

Viola uttryckte just det som krångligt med för många val: 

 

“Med hamburgare så fanns det typ 20 hamburgare liksom, så måste man ju gå in och kolla på 

vilket bröd det var och så vidare [...] det var ju bökigt.” - Viola 

 

Respondenterna sa också att utseendet på applikationerna de testat inte upplevdes som något 

speciellt, flera av dom reflekterade att det inte kändes märkvärdigt. Anna sa också att i vissa 
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fall, på grund av designen, kunde bli svårt att läsa ut information i applikationen hon har 

testat: 

 

“Inget märkvärdigt [...]. Lite blek här med vit text på grön botten, gör att den blir lite 

svårläst.” - Anna 

 

Samtliga respondenter förklarade att funktionerna i applikationerna de testat upplevts bra, att 

applikationerna gör det som de är ämnade för. Däremot så uttryckte några av respondenterna 

att det skulle vara bra med extra funktioner, Matteus sa så här: 

 

“Det är väl i så fall att man skulle kunna lägga till en bit. Ja, men liksom att man kan koppla 

upp den mot GPS så man kan se vart man har sprungit och hur långt man har sprungit [...]. 

Det finns ju andra applikationer som sköter den biten men det skulle ju vara smidigt att lägga 

till den här” – Matteus 
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5 Analys 
Resultatet av datainsamlingen sätts här i relation till det teoretiska ramverket. Under 

respektive framgångsfaktor analyseras de två applikationernas användbarhet. Härunder 

refereras det direkt till den applikation som analyseras vid de tillfällen detta är relevant och 

inte vilken respondent som informationen kom ifrån. 

5.1 Informationskvalitet 

Applikationerna presenterade information som var relevant och organiserad. Dock så hade en 

respondent som använde sig av Lifesum problem med att genomföra ett scenario då hon inte 

förstod vart hon skulle finna informationen. O’Connor och O’Reilly (2018) nämner att för 

mycket information kan orsaka att användaren blir överväldigad och både Tudor-Sfetea et al. 

(2018) och Giunti et al. (2018) nämner att för mycket information kan göra att användaren 

missar detaljer. Respondenten bekräftade själv efter observationen att det var en 

reklamannons som gjorde henne förvirrad och orsakade att hon inte fann det som eftersöktes. 

Lifesum visar därför på en mindre brist när det kommer till Informationskvalité, men då de 

andra respondenterna inte upplevde det på samma sätt så är bristen inte av större betydelse.  

 

Rönnby et al. (2018) nämner också att informationen bör presenteras på ett intressant sätt som 

motiverar användaren. Applikationerna uppfyller detta genom att de båda presenterar 

information direkt på startsidan om hur mycket användaren har ätit och tränat. Dock 

ifrågasatte två respondenter som inte använt samma applikation huruvida informationen var 

korrekt då de själva har lagt in den. Om de då själva har lagt in fel information så är den inte 

korrekt. Detta kan dock inte kopplas direkt till Informationskvalitén i applikationerna då det 

respondenterna resonerade om syftar på information som applikationerna tar emot och inte 

vad de förser. Vidare så var det inte möjligt att få information presenterat från text-till-tal i 

någon av applikationerna, detta påpekar DeRuyter och Jones (2018) och Zapata et al. (2018) 

ger ett mervärde för användare och möjliggör att de som har ett handikapp kan få mer nytta 

utav applikationen. Ingen av respondenterna kommenterade på avsaknaden av detta. Dock så 

har de inte någon form av handikapp som gör att de har ett behov av detta så denna punkt 

lyfts inte som en brist i denna studie. Överlag så visar denna studie på att båda 

applikationerna inte har några större brister i Informationskvalitet som skulle ha en påverkan 

på användandet. Informationskvaliteten upplevs alltså som god av respondenterna. 

 

5.2 Instruerande 

Pan et al. (2018) och Chevalking et al. (2018) beskriver att en av de största faktorerna som 

bidrar till användandet av mHealth applikationer är tidigare erfarenheter. Alla utom en av 

respondenterna hade tidigare erfarenheter av liknande applikationer. Respondenten som aldrig 

använt en liknande applikation var också väldigt kritisk till fortsatt användande och såg inget 

behov av applikationen. Bland övriga respondenter var de flesta positiva, men några ansåg det 

vara för mycket jobb med applikationen och att kost- och träningsapplikationer generellt är 

för tidskrävande. En respondent kommenterade också på att det är enkelt att själv lära sig 

räkna mängd kalorier eller liknande som livsmedel innehåller och behovet av applikationen 

minskar därför som en efterföljd.  

 

Ingen av respondenterna hade problem att förstå hur och när applikationen skulle användas 

ändå fast inte en introducerande guide eller information gavs, något som enligt Roberts et al. 

(2018) och DeKorte et al. (2018) var en framgångsfaktor. Endast en respondent 

kommenterade på att det inte funnits en guide, men nämnde inte att det fanns något behov för 
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det heller. För att underlätta användandet är det viktigt att tydliga instruktioner ges i hur 

applikationen ska användas (König et al. 2018). Detta menade samtliga respondenter att 

applikationerna uppfyllde då de beskrev applikationerna som tydliga och enkla att använda. 

Dock visades en mindre brist i tydlighet då en respondent som använt sig av MyFitnessPal 

under sin observation inte fann vart träning skulle registreras. Respondenten var dock på rätt 

plats i applikationen men förstod inte att träningen skulle registreras där. Då andra 

respondenter som använt sig av samma applikation registrerade träning utan problem så anses 

detta som en mindre brist i just den applikationen och kommer inte lyftas som en större brist i 

studien. Inga större brister återfanns alltså när det kommer till huruvida applikationerna är 

framgångsrika sett till argument för Instruerande.   

 

5.3 Pålitlighet 

Under intervjuerna med respondenterna framkom det att samtliga inte kände någon oro för 

hur deras data hanterades eller vad som händer med informationen som de lägger in. Detta var 

något som Fox och Connolly (2018) och Connolly et al. (2018) menade skapar en oro bland 

användare av mHealth applikationer, men denna studie visar motsatsen. En respondent 

nämnde att hon inte litar på något som lagras i en databas vilket tyder på en viss oro men 

denna är då riktad till alla former av applikationer och kan inte kopplas enbart till mHealth 

applikationer. Ingen av respondenterna hade heller upplevt några tekniska problem med 

applikationerna och de levererade på så sätt de påstått, något som O’ Connor & O’ Reilly 

(2018) påpekade som viktigt för god användbarhet. Pålitligheten när det kommer till teknisk 

stabilitet upplevs därför alltså som mycket bra i båda applikationerna och bidrar till god 

användbarhet.  

 

Schueller et al. (2018) och Rönnby et al. (2018) nämnde också att det är av vikt att 

informationen som efterfrågas av användaren är relevant för applikationens ändamål. Detta 

kan också öka intentionen till att använda mHealth applikationer (Deng et al. 2018; Fox & 

Connolly 2018; Meng et al. 2019; O’ Connor & O’ Reilly 2018). En respondent hade noterat 

detta när han nämnde att den information han lagt in behövs för att applikationen ska kunna 

uppfylla sitt syfte. Han nämnde också att han inte vet hur datan hanteras men att det inte är 

något som bekymrar han heller. Ingen av respondenterna var som nämnt bekymrad för 

datahanteringen och själva tilliten till leverantören var inte något som respondenterna tänkte 

på, vilket var viktigt enligt Meng et al. (2019). Argumenten för huruvida respondenterna 

upplevde att de kunde lita på datahanteringen och kände tillit till leverantören var därför inte 

relevant.  

 

5.4 Systemkvalitet 

Vid frågor om hur respondenterna såg på systemkvaliteten i respektive applikation bad vi dem 

reflektera över huruvida det varit lätt att navigera och om applikationen bestått av nödvändiga 

funktioner, vilket är bidragande till ökad användbarhet (Deng et al. 2018; Giunti et al. 2018; 

Roberts et al. 2018; Schueller et al. 2018; Bellfield et al. 2018). Samtliga av respondenterna 

kunde enkelt navigera i applikationerna när de genomförde sina scenarion. Däremot framkom 

det olika åsikter om flöden och valmöjligheter. En respondent som använt sig av 

MyFitnessPal nämnde att vid registrering av träning presenterades först valen Kondition eller 

Styrka, något som respondenten ansåg var onödigt. Detta steg menar respondenten borde tas 

bort och att man hellre kommer direkt dit träningsaktiviteter registreras. Det efterfrågades 

också en lista över vanliga träningsaktiviteter så att sökmotorn inte behövs användas vid varje 

tillfälle. Detta menar respondenten hade gjort det enklare att navigera och gjort applikationen 
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lättare att använda. Samma respondent reagerade också på måttenheter vid registrering av 

middag. Respondenten efterfrågade möjlighet att ändra till deciliter istället för gram som var 

det förvalda. Detta reagerade också en respondent som använde sig av Lifesum på. En annan 

respondent som använt sig av samma applikation kommenterade på att det fanns för många 

alternativ av en och samma livsmedel vid registrering av kostintag. Respondenten upplevde 

detta som omotiverande och förvirrande då hon hade svårt att avgöra vilken av alternativen 

som var mest korrekt. I tillägg till detta så menade ett flertal respondenter, som tidigare nämnt 

under rubriken Instruerande, att kost- och träningsapplikationer är för krävande. En 

respondent nämnde också att det är enkelt att själv lära sig räkna kalorier och hur mycket 

näringsämnen maten innehåller, så behovet av applikationen minskar. Det är tydligt att dessa 

olika synpunkter från respondenterna kan sättas i relation till varandra. Hade applikationerna 

varit tydligare med vilka måttenheter som kan väljas eller, som i det ena fallet, ens möjliggjort 

för val av olika former av måttenheter och haft kortare flöden så hade applikationen 

förmodligen inte upplevts som lika tidskrävande. Det konstateras därför brister när det 

kommer till huruvida applikationerna är enkel att använda.  

 

En annan respondent som använt sig av MyFitnessPal efterfrågade en funktion som möjliggör 

samspel med smarttelefonens GPS så att en löprunda registreras direkt i applikationen. Detta 

är möjligt då applikationen kan synkroniseras med andra applikationer som har denna eller 

liknande funktioner, men respondenten efterfrågade att ha allt i en och samma applikation. 

Utöver detta observerades det under observationerna att respondenterna enkelt kunde navigera 

i applikationen när de genomförde sina scenarion.  

 

Respondenterna frågades också om huruvida applikationerna upplevdes visuellt tilltalande 

och interaktiva, något som Schueller et al. (2018) och Tudor-Sfetea et al. (2018) påpekade 

som viktigt för användbarheten. På detta kommenterade samtliga respondenter att de inte 

tyckte applikationerna var speciellt märkvärdiga. En respondent kommenterade att Lifesum 

ofta använde sig av vit text på grön botten vilket gjorde texten svårläst. Överlag så visar både 

applikationerna på brister i Systemkvalitet när det kommer till argumentet ”Enkel att 

använda” och det konstateras därför att detta borde förbättras för att användare ska uppleva 

användbarheten som bättre.  
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6 Diskussion 
I detta arbete har det framkommit att användare upplever användbarheten i kost- och 

träningsapplikationer som överlag god. Det konstaterades några brister som kunde kopplas 

direkt till respektive framgångsfaktor och som bör ses över för att öka användbarheten i 

applikationerna. Det som också är intressant att lyfta är varför behovet av applikationen 

minskar när användaren lär sig räkna kalorier eller andra näringsämnen själv. Detta tyder på 

att applikationen inte ger något mervärde för den vanliga användaren utöver en översikt i vad 

användaren får i sig. Hade användaren haft ett tydligt mål så kanske behovet av applikationen 

varit större, men det visar ändå att det finns mer att se på för att skapa ett mervärde för 

användaren och få dem att använda applikationen över tid. 

 

När det kommer till pålitlighet i kost- och träningsapplikation så är det inte av stor vikt för 

användaren. Ingen av respondenterna upplevde att datan de uppgav var känslig och uttryckte 

heller ingen oro för hur den behandlas av leverantören. All data som kost- och 

träningsapplikationer behöver eller efterfrågar anses inte vara känslig data, men det är 

fortfarande viktigt att ta med pålitlighets-faktoren vid utvärdering av mHealth applikationer. 

Detta då om datan skulle anses känslig och applikationen eller leverantören brister när det 

kommer till pålitlighet kan det ha en stor påverkan på applikationens användbarhet.  

 

Sammanfattningsvis så påverkar användbarheten användare i stor utsträckning och hur de 

upplever den kan kopplas till deras användande. Den framgångsfaktor som visat sig ha störst 

brister, men som också gav mest utfyllande svar från respondenterna var Systemkvalitet. 

Denna faktor visar sig därför vara av större betydelse för användarna. Instruerande och 

Pålitlighet upplevdes bra till en viss grad, men argumenten som ”Ge en introduktion” och 

”Tillit till leverantörens hantering av persondata” har inte haft någon påverkan på 

användarens upplevelse av användbarheten. Informationskvalitet upplevdes som väldigt god 

av användarna då inga större brister konstaterades.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Studien har utförts med en kvalitativ utgångspunkt vilket gav möjligheter för att få djupare 

insikter i respondenternas tankar och åsikter. Då observationer först genomfördes kunde 

respondenternas användning av applikationerna studeras och deras åsikter om användandet 

kunde sättas i ett sammanhang. Under observationerna framkom mindre fel navigeringar, 

kommentarer på flöden och funktioner som sedan var till stor nytta för analysen av 

applikationerna. De efterföljande intervjuerna var också till stor nytta då de möjliggjorde för 

en större datainsamling. Just att det genomfördes semistrukturerade intervjuer gjorde att 

svaren från respondenterna blev mer utvecklade och datainsamlingen då mer djupgående. 

Hade strukturerade intervjuer genomförts så hade svarsalternativen varit begränsade och då 

denna intervjuform är användbar för storskaliga projekt hade den inte passat att använda i 

denna studie (Denscombe 2016).  

 

Vid valet utav respondenter kontrollerades deras intresse för hälsa, anledningen till det var för 

att de troligtvis skulle ha lättare att se nyttor och behov av applikationerna om de har ett 

genuint intresse. Respondenterna handplockades därför då de mer troligt kunde bidra med 

värdefull data om de uppfyllde dessa specifika kriterier, något Denscombe (2016) beskriver 

fungerar när forskaren har en viss kännedom om de företeelser som ska undersökas. Detta 

resulterade i en tydlig inblick i applikationernas användbarhet utifrån en relativt vanlig 

användare. I studien framkommer det att respondenterna inte ser en nödvändighet i ett 
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kontinuerligt användande av applikationerna. Hade vi valt respondenter med en tydlig 

målsättning för deras kost och träning så finns det risk att resultatet sett annorlunda ut. De 

hade kunnat fått mer positiv inställning till det kontinuerliga användandet tack vare deras 

personliga drivkraft. Respondenterna hade då möjligen missat de svagheter som lyfts fram i 

studien.  

 

Det val av applikationer som användes i studien har haft en möjlig påverkan på studiens utfall 

i den mening att applikationer som är högt rankade redan kan ses som högst användbara. 

Detta medför en möjlighet att studien hade kunnat påvisat mer konkreta brister och 

osäkerheter i kost- och träningsapplikationer som inte är lika högt rankade som de valda 

applikationerna. Om studien hade utförts med kost- och träningsapplikationer som inte var av 

samma systemkvalitet så hade möjligen fokuset för respondenterna skiftat från kost- och 

träningsapplikationer som helhet till fel och brister för just den applikationen. Detta hade på 

så sätt styrt studien i en riktning för användbarhetsutveckling av just den applikationen och 

därav förlorat det bredare perspektivet för kost- och träningsapplikationer. 
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7 Slutsats 
Syftet var att undersöka hur användbarheten påverkar användare av kost- och 

träningsapplikationer. Detta med en frågeställning som fokuserade på användares upplevelse 

av användbarheten i kost- och träningsapplikationer. Undersökningen gjordes med hjälp av 

det teoretiska ramverket och en sammanfattad modell som visar vilka faktorer som bidrar till 

att en mHealth applikation blir framgångsrik ur ett användbarhetsperspektiv. Undersökningen 

visade att det finns brister i systemkvalitén hos båda applikationerna som användes i studien, 

samt att applikationerna måste gå att göra mer personlig efter varje användares behov och 

önskemål för att öka användbarheten. Detta kan också bidra till en mer positiv påverkan på 

användares upplevelse av användbarheten. Det konstaterades också att pålitligheten till stor 

grad inte upplevdes som relevant för användarna. Pålitlighet påverkar därför inte 

användbarheten i sådan stor utsträckning som det teoretiska ramverket visar på.  

 

Slutsatsen av studien är därför att brister i systemkvalitén och på personlig anpassning är 

något som måste ses över och åtgärdas hos dessa applikationer för att användbarheten och 

användandet ska öka. Detta kan också ha en positiv påverkan på användarnas upplevelse av 

kost- och träningsapplikationers användbarhet, något som är fördelaktigt för att 

applikationerna ska användas över tid. 

 

7.1 Framtida forskning  

Denna studie visade att pålitligheten inte var en lika betydande faktor som den använda teorin 

presenterade, i detta särskilt menat hur respondenterna som deltog i studien inte uttryckte 

någon oro eller annan åsikt kring hur deras personuppgifter behandlades i applikationerna.  

På så sätt skulle det vara av intresse att vidare studera hur relevant pålitlighet är för mHealth 

applikationers framgång.  
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