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Sammanfattning  
 
Sedan cigaretten introducerades under 1800-talet har rökningens vara eller inte vara 
debatterats ständigt. Riskerna med rökning har lett till att fler och fler åtgärder införts för att 
försvåra tillgången till tobak, och möjligheterna att röka överallt har kraftigt begränsats. I 
samarbete med företaget Deversify och deras produkt Smoketrack avser examensarbetet att 
skapa en digital plattform i syfte med att erbjuda hjälp till ett rökfritt liv.  
Arbetet behandlar vilka funktioner en applikation ska innehålla, och processen som ledde 
fram till det, för att i kombination med produkten Smoketrack uppmuntra till rökavvänjning. 
Arbetet har utförts genom en designprocess bestående av intervjuer och användartester samt 
litteraturdata. Resultatet av arbetet gestaltas genom en mobilapplikation med fokus på en 
community för sina medlemmar. 
 

 
 

Sökord: Rökning, design, UX, applikation, sluta röka, mHealth, industridesign.  
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Förord 
 

Även om det är kutym att det är artikelförfattaren som blir ärad 
eller hånad vad gäller innehållet i verket, finns det förstås många 

pelare som densamme bygger på. 
 

I första hand skulle jag vilja överbringa ett tack till min handledare 
Annika som i helhet och detalj kritiserat och hjälpt till att vägleda 
projektet. Jag skulle också vilja tacka min ömma moder för hennes 

ovillkorliga stöd, såväl som min fars kritiska granskande.  
 

Ett stort tack till Åsa och Anders på Deversify som har tillåtit mig 
att ta del av deras resa, och för intressanta diskussionsunderlag, 

samt till Lars som introducerade oss.  
 

Adam, Klas, Oscar och resterande klasskamrater vill jag också ge 
ett stort tack till. Ni har gjort tiden i Gävle fantastisk. 

 
Slutligen vill jag tillägna denna rapport min mormor Maja Berg. 
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1 Introduktion 
Sedan cigaretten introducerades under 1800-talet har rökningens vara eller inte vara 
debatterats ständigt. Riskerna med rökning har lett till att fler och fler åtgärder införts för att 
försvåra tillgången till tobak och möjligheterna att röka överallt har kraftigt begränsats 
(Vårdguiden, 2018). Det senaste förslaget rör ett förbud att röka på uteserveringar (Sveriges 
Radio, 2018). Många sätt att få den beroende att sluta har prövats men i likhet med bantning 
tenderar effekterna att vara kortvariga, varefter individen återgår till sin forna vardag. I 
viktminskningssammanhang har det visat sig att gruppstöd ofta kunnat hjälpa individer som 
misslyckats med att minska sin vikt på egen hand. Det är därför logiskt att undersöka om stöd 
från andra i samma situation också skulle kunna vara ett effektivt sätt att sluta röka.  
I samarbete med företaget Deversify och deras produkt Smoketrack har jag arbetat med att 
skapa en digital plattform, mobil applikation, i syfte av att erbjuda hjälp till ett rökfritt liv.  

1.1 Bakgrund 
Deversify är ett svenskt förtag som främst fokuserar på mHealth, användning av mobila 
enheter i hälsosyfte. Företaget grundades 2016 och drivs av Åsa Lang och Anders Murman. 
Deras kontor är uppdelat mellan Söderhamn och Uppsala dit mina besök huvudsakligen har 
infunnit sig. Deversifys ambition är att lansera diverse hälsoprodukter med start av Acetrack, 
en ketosmätare med blåsfunktion likt dagens alkoholmätare. I valet av produkt att utveckla 
presenterade Deversify tre koncept. Smoketrack med fokus på rökavvänjning. Trackardio, ett 
ECG plåster för att mäta bland annat puls. Den tredje produkten som handlade om hur 
fallrisker skulle kunna förebyggas, befann sig huvudsakligen i konceptstadiet. Det rådde 
större osäkerhet om den skulle sättas i produktion.  
Produkten som valdes för examensarbetet blev Smoketrack, vars huvudsyfte alltså är att 
hjälpa rökare som vill sluta att ändra sitt beteende. Valet av Smoketrack grundade sig i den 
unika idén och för att hjälpa medmänniskor att undvika livshotande skador som rökning för 
med sig, något jag har personliga erfarenheter av i släktsammanhang. Även miljömässigt är 
det en stor utmaning att rensa gator från fimpar som utgör majoriteten av nedskräpningen 
(Håll Sverige Rent, 2018). 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utifrån Deversifys produkt Smoketrack skapa en digital 
plattform där människor som vill sluta röka kan få stöd av andra i samma situation. 

1.3 Problemformulering 
Hur utformar man en digital plattform som kompletterar Smoketrack och ger stöd till personer 
som vill sluta röka? 

1.4 Avgränsningar  
Smoketrack i sig har inte varit en del av examensarbetet utan arbetet bygger på denna som en 
fungerande produkt. Den digitala plattformen avser inte ett specifikt operativsystem. 
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1.5 Etiska dimensioner 
I alla sammanhang som relaterar till personlig information om en individ, speciellt 
hälsorelaterad information, är det viktigt att värna om de inblandades integritet. Alla som 
intervjuats har informerats om syftet med intervjun och lämnat sitt samtycke. Ingen har 
namngivits utan tillstånd med hänsyn till samtyckeskravet (Blomkvist och Hallin, 2014). 

1.6 Samhällelig relevans, miljömässiga- och hållbarhetsmässiga aspekter 
Målet är att genom ett väl genomfört examensarbete bidra till ett bättre samhälle med ett 
digitalt stöd för att sluta röka som skall få individen att leva ett hälsosammare liv. 
Examenarbetet inriktas på samhälleliga, kommersiella och ekologiska lösningar inom design, 
men syftar även till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Tillverkningen av 
Smoketrack medför en viss ekologisk belastning då produkten måste tillverkas. Mot detta kan 
ställas att produktionen av tobak utgör en stor miljöbelastning (Chestnov et al., 2017) och en 
minskad tobaksanvändning bör därför sammanlagt medföra en miljömässig vinst. Därför 
medför produkten både en ekonomisk och ekologisk hållbarhet som ökar ju större spridning 
som uppnås. Genom att bidra till att hjälpa människor att välja ett hälsosammare liv är 
produkten även hållbar ur social synpunkt. En ytterligare fördel ur både ekologisk och social 
synpunkt är att en minskad rökning också minskar antalet kastade fimpar som utgör den 
största enskilda kategorin inom nedskräpning (Håll Sverige Rent, 2018). 

1.7 Definitioner 
 
Nedan förklaras ett antal begrepp som är centrala för examensarbetet. 
 
Smoketrack  
Smoketrack är den hårdvara som användarna 
uppmanas att blåsa i vid tre slumpgenererade 
tidpunkter (se figur 1). Apparaten analyserar 
utandningsluften efter rökrelaterade beståndsdelar 
som visar om personen rökt eller inte sedan 
föregående mätning. Smoketrack avses att 
kombineras med en digital plattform som visar 
historik över alla tillfällen individen har blåst i 
Smoketrack, vilket resultat det har lett till samt om 
man hoppat över eller glömt något tillfälle. 
 
 
 
 
  

Figur 1 Deversifys produkt Smoketrack (Deversify 2018). 
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Appstore 
Apples digitala marknad för nerladdning och installation för mobila applikationer som 
använder operativsystemet IOS.  

mHealth 
mHealth är en beteckning för medicinsk tillämpning genom trådlösa produkter som 
mobiltelefoner PDA och andra mobila enheter (WHO, 2011). 
Gränssnitt 
Gränssnitt, specifikt användargränssnitt betecknar vad en användare ser och interagerar med i 
ett program eller operativsystem (Nationalencyklopedin, 2018). 

User experience  
User experience (UX) är den övergripande upplevelsen som användaren erfar vid användande 
av digitala plattformar (Oxford Dictionary, 2018). 
Header  

Headern syftar i rapporten till information högst upp på ett gränssnitt. 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer det diskuteras och presenteras vilka metoder samt teoretiska underlag 
som har använts i sammanställandet av examensarbetet.  

2.1 Designprocess  
Arbetet kommer innehålla en designprocess där nödvändiga steg, redogjorda för i följande 
kapitel, kommer att appliceras för att nå önskat resultat. En designprocess kan kortfattat 
förklaras som en teknik för att utveckla idéer eller hitta lösningar till problem. Stegen i en 
designprocess omfattar ofta behovsinventering, idéskisser, utveckling och genomförande 
(SVID, 2018). Jag kommer att arbeta i en designprocess omfattande en fas för research och 
analys genom att samla nödvändig information och undersöka problemet, följt av en kreativ 
fas bestående av idégenerering och skissande. Processen mynnar ut i en utförandefas där 
problemlösningen tar form och färdigställs. Valet av en iterativ designprocess inspirerad av 
Cross (2008) gjordes, eftersom arbetet kräver kontinuerlig anpassning och återkoppling till 
användarna. I den iterativa designprocessen repeteras faserna tills önskad lösning är 
framtagen. 
 
Nedan så redogörs för de metoder som använts inom designprocessen. 

2.1.1 Användartester genom marknadsanalys  
Som motiveras nedan är det logiskt att utgå ifrån att den digitala plattformen utgörs av en 
mobilapplikation. För att få en bild av vilka applikationer som redan används för 
rökavvänjning studerades fyra av dessa (Quit Genius, Help me Quit, Smoke Free och My Quit 
Coach) närmare genom användartester. Testerna utfördes av fem försökspersoner (en rökare, 
fyra icke-rökare) i åldrar mellan 20-26 år. Varje försöksperson spenderade cirka fem minuter 
med varje applikation och fick sedan ge synpunkter på olika egenskaper hos denna. 

2.1.2 Observation hos Viktväktarna 
Då livsstilsförändringar påverkar människor med flera typer av beroende ville jag utforska 
och jämföra hur de behandlas i andra situationer än rökning. Besöket hos Viktväktarna 
utfördes främst för att se hur ledarna kommunicerade med medlemmarna vid de tillfällen då 
önskad viktnedgång inte uppnåddes under utsatt veckobesök. Observationen utfördes genom 
att iaktta invägningen på tillräckligt långt avstånd för att inte störa kommunikationen mellan 
ledare och deltagare, men tillräckligt nära för att uppfatta hur den utfördes. 
Observation innebär att man praktiskt, men på avstånd, upplever en situation, (Interaction 
Design Foundation, 2017). En nackdel är att man inte kan interagera, till exempel ställa 
frågor, då detta kan vinkla resultatet och avsikten var att situationen skulle ske så autentiskt 
som möjligt. 

2.1.3 Intervju med rökterapeut  
För att få mer information om hur praktisk rökavvänjning utförs togs kontakt med 
Slutarökalinjen, som ger råd och stöd till rökare via telefon. Slutarökalinjen har hjälpt 
människor att sluta röka sedan 1998. Totalt sett har de tagit emot 150 000 samtal (Sluta röka 
linjen, 2018). Intervjun genomfördes via mail och bestod av fem frågor med fokus på 
stöttning vid återfall i rökning. Då frågorna besvarades anonymt fanns inte möjlighet att ställa 
följdfrågor. 
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2.1.4 Intervju med rökare 
För att få en mer personlig insikt i rökberoende genomfördes personliga intervjuer (Sallnäs, 
2007) i semistrukturerad form med två individer som rökt i cirka 30 år. Intervjuformen 
innebär att intervjuaren ställer förutbestämda frågor som i sin tur kan leda till icke 
förutbestämda följdfrågor (Academic Work, 2018). Semistrukturerad form lämpar sig 
eftersom jag vill få svar på sakfrågorna samtidigt som min intention är att hålla samtalet 
tryggt för den intervjuade och någorlunda öppet för vidare frågor. Som jag själv är icke-
rökare är ambitionen att förstå deras förhållande till rökvanan, och rutinerna kring rökning. 
2.1.5 Enkät om digital integritet 
Ambitionen var att undersöka hur människor ställer sig till att dela hälsodata med en 
community, det vill säga andra användare av samma plattform. En enkät om detta anslogs på 
Högskolan i Gävle och ett tjugotal personer skrev ned sina synpunkter. Eftersom enkäten var 
komplett anonym finns inga övriga uppgifter om de deltagande, men det är rimligt att anta att 
åldersspannet var cirka 20-45 år då studenterna befinner sig mellan de åldrarna.  

2.1.6 Syntes, utvärdering och kommunikation 
Vid framtagande av koncept användes analog och digital skissning för att generera 
designlösningar baserat på resultatet av ovanstående metoder. Skisserna gjordes för hand samt 
i datorprogram (Adobe PhotoShop, version 13.0.6, Adobe systems) på en MacBook Pro 
(Apple) och fungerade som snabba prototyper för vidare utvärdering. Skisserna utvärderades 
genom diskussioner med handledare, kurskamrater och representanter för Deversify och 
slutliga förslag selekterades genom votering. Dessa bearbetades vidare med hjälp av 
programvarorna Procreate (version 4.1.4, Savage Software Group Pty Ltd) på en iPad Pro 
(Apple) och Adobe Photoshop. Slutresultatet producerades huvudsakligen med Photoshop och 
redovisades för Deversify och Högskolan i Gävle. 
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3 Teoretisk bakgrund angående rökavvänjning 
Som underlag för arbetet studerades artiklar som behandlar olika aspekter av rökavvänjning. 
Nedan redogörs för de som har varit mest givande. 
Att sluta röka är en utmaning och sätten att förenkla processen är många. Flera studier har 
inriktat sig på hur en grupp kan hjälpa varandra under rökavvänjningen. Att grupper som 
strävar mot gemensamma hälsomål bildas är vanligt för att avvänja ett skadligt beteende. 
Metoden tillämpas bland annat hos Viktväktarna där man på avsedd plats väger in sig och 
ingår i en grupp med likasinnade för att nå sin idealvikt (Viktväktarna, 2018). I en rapport 
från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering beskrivs att om människor som 
slutar röka får fortsatt stöd och rådgivning per telefon, skriftligt, vid personliga träffar eller i 
stödgrupper är det fler som lyckas förbli rökfria (SBU, 2002). Muto et al. (1998) utförde en 
studie där rökberoende hade gruppsamtal sex gånger i veckan under ett halvår. Deltagarna 
blev bland annat uppmanade att dela med sig om hur de mådde och hjälpa varandra för att 
hålla sig rökfria. Utfallet jämfördes med en kontrollgrupp som inte träffades under 
försöksperioden. Resultatet visade att i den grupp som tog del av programmet lyckades 
signifikant fler individer uppnå rökstopp jämfört med kontrollgruppen. Om en grupp är strikt 
nödvändig för att lyckas i sina föresatser eller ej kan bero på personlig läggning. Nilsson 
(2007) skriver om att det behövs bättre metoder för att effektivt få folk att sluta röka, att 
rökavvänjning i grupp eller individuellt är lika effektiva beroende på vilken av dessa 
användaren själv föredrar.  
Stöd för rökavvänjning kan även uppnås utan en fysiskt närvarande grupp. Sarna et al. (2009) 
undersökte om sjuksköterskor hade lättare att sluta röka med hjälp av en hemsida utformad 
för detta syfte. Hemsidan som valdes var QuitNet som använder sig av en community och har 
underrubriken ”Don't quit alone”. Undersökningen pågick i sammanlagt 12 månader och 
resultatet blev att de som hade spenderat mest tid på hemsidan i större utsträckning också 
slutade röka. 
Vid utformning av ett IT-relaterat stöd för rökavvänjning finns flera punkter att speciellt 
beakta. Till dessa hör bland annat effekten av olika ordval, vilka färger som är bäst och vilka 
som ska undvikas, utformningen av speciella belöningssystem kopplade till visad uthållighet, 
samt i allmänhet hur utformningen bör vara för att locka till användning.  
Vad gäller språkbruket menar Davos (2016) att hjärnan har svårt att hantera uppmaningar som 
fokuserar på att inte utföra en viss handling. Om en rökare försöker motverka ett rökbegär 
genom att tänka ”du får inte röka, du får inte röka” blir effekten motsatt, på samma sätt som 
när man försöker att inte tänka på en rosa elefant genom att upprepa meningen ”tänk inte på 
en rosa elefant”. Vetskapen om att språket är centralt och att vissa ord och meningar bör 
undvikas i en plattform som ska motivera till en livsstilsförändring är en viktig pusselbit vid 
utformande av gränssnittet. 
Även färger präglar ett gränssnitt och har en stor inverkan på upplevelsen. Priluck Grossman 
(1999) framhåller att grönt och blått har en lugnande effekt på människan. Detta i stark 
kontrast till rött och orange som istället har en upphetsande inverkan. I västvärlden, som 
produkten är avsedda att marknadsföras mot, är grönt även associerat med hopp. Sannolikt är 
detta förklaringen till att majoriteten av apoteken i Sverige valt att använda sig av grönt som 
symbolfärg (Nygren, 2009). 
Ett sätt att långsiktigt uppehålla motivationen för en livsstilsförändring är att införa någon 
form av belöningssystemseffekt, så kallad spelifiering. Denny (2013) såg att utmärkelser i 
form av märken hade en positiv effekt på studenters motivation speciellt när det gällde att 



 7 

lämna in svar på utdelade uppgifter. Även på en skola i Luleå provades spelifiering i form av 
poängsamling med mål att få barnen att röra sig mer (Tenfält, 2017). Resultatet var att 
barnens rörelse ökade, men även deras lärande. 
Gränssnittet måste också vara överskådligt och lättnavigerat. Hudkar (2017) menar att basen 
för att skapa enkel UX design består av att reducera, organisera och prioritera. Han menar 
även att om ett resultat kräver fler än tre handlingar att utföra, kan man inte räkna med att 
användaren gör det. UX Collective (2018) har på publikationssidan Medium lagt upp 
anvisningar för typsnittsstorlek inom gränssnitt för telefoner. Apple (2018) erbjuder en guide 
för gränssnitt och användarvänlighet benämnd Human interface guidelines som erbjuder 
standarder för ikonanvändning och typografi etc.  
 

  



 8 

4 Genomförande 
Följande kapitel behandlar hur arbetet har genomförts och motiverar kommande val i 
slutresultatet.  

4.1 Samtal med Deversify 
Tidigt i examensarbetet arrangerades ett möte med Deversify då information om företaget och 
dess ambitioner gentemot mHealth marknaden presenterades. Här bestämdes även vilken 
produkt som examensarbetet skulle avhandla. 

4.2 Val av digital plattform 
En utgångspunkt för projektet var att komma fram till vilken typ av digital plattform som vore 
mest lämplig. Smoketrack är cirka 15 centimeter hög och 5 centimeter bred vilket innebär att 
produkten är tänkt att transporteras, och eftersom Smoketrack är avsedd att användas vid 
slumpmässiga tidpunkter under dagen är den också avsedd att medtas överallt. Plattformen 
kräver alltså en mobil enhet som finns till hands i alla vardagliga situationer. En mobiltelefon 
fyller kraven och motiverar således att en applikation är den lämpligaste lösningen.  

4.3 Befintliga applikationer - användartester 
Avsikten med användartester var att undersöka hur försökspersonerna upplevde befintliga 
rökningsavvänjande mobilapplikationer med avseende på layout, gränssnitt, navigering, 
uttryck, funktion, känsla och upplevelse. Försökspersonerna bestod av fem studenter i ålder 
mellan 22-27 år. Studien utfördes genom observation då användaren fritt fick navigera genom 
applikationen samtidigt som de svarade på frågor om hur de uppfattade gränssnittet. 
Applikationerna som användes var Quit Genius (Digital Therapeutics Ltd, version 1.6.9), 
Help me Quit (NYC Department of Health and Mental Hygiene, verision 1.0.4), Smoke Free 
(David Crane, version 4.11) och My Quit Coach (Leaf Group Ltd, version 3.0). Urvalet 
motiverades av att applikationerna var utformade på olika sätt vad gällde funktion samt 
estetik, samtidigt som samtliga erhållit höga betyg hos App Store.  
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4.3.1 Quit Genius 
Applikationen är enligt reklamen baserad på vetenskaplig forskning med 
ambition att främja rökavvänjning genom kognitiv beteendeterapi, KBT, 
en psykologisk metod som syftar till att lära sig hantera situationer som 
framkallar besvärande känslor och beteenden genom inlärning av 
konstruktiva tanke- och beteendemönster (se figur 2). Produkten 
använder sig av kapitel som låses upp i takt med hälsomässig 
progression (App Store, 2018d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat i användartester 
Bland de som uppskattade applikationen användes främst ordet "positivt" som beskrivning (se 
figur 3). Andra uppskattade även hur applikationen förklarade sitt innehåll med hjälp av ljud 
och bild; dock var inte alla positivt ställda till funktionen utan önskade information i 
textformat istället. Kritiken var sammantaget övervägande negativ (se figur 4). Majoriteten 
ville ha möjlighet att hoppa över videon som introducerade applikationen. Ett tema som 
irriterat hos samtliga applikationer inklusive denna är vad användarna uppfattade som ett 
barnsligt formspråk. Naiviteten i ikoner och färgval var störande mot bakgrund av dess 
avsedda syfte, vilket ledde en användare till att beskriva den som oseriös. Det framkom även 
att navigationen var otydlig och att det inte kändes självklart vad användaren förväntades 
göra. 
 
 
 

 

Figur 2 Quit Genius startsida. 

Figur 4 Negativa kommentarer från användartesterna. Figur 3 Positiva kommentarer från användartesterna. 
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4.3.2 Help me Quit  
HMQ fokuserar främst på att motverka det akuta begäret och erbjuder 
därför verktyg för att distrahera användaren när denne känner sig 
röksugen (se figur 5). Detta kan vara i form av spel, motiverande citat 
eller upplåsningsbara utmaningar. Applikationen innehåller även en 
community (App Store, 2018a). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Resultat i användartester 
"Enkelt" och "fräscht" var ord som ofta hördes under användningen (se figur 6). Användarna 
uppskattade enkelheten, men samtidigt rådde det osäkerhet om konceptet skulle kunna 
fungera. Distraktionerna som applikationen innehöll var i form av spel som användarna 
upplevde som frustrerande, då de inte laddade i önskad hastighet eller gav minuspoäng vid 
spelandet (se figur 7). Användarna ifrågasatte om detta verkligen skulle fungera som hjälp när 
begäret slog till. Som hos alla applikationer ifrågasattes seriositeten i formspråket. Färgerna 
och loggan gav ett naivt intryck som en användare reagerade på.  
 
 
 

 

Figur 6 Startsida på Help me Quit 

Figur 6 Positiva kommentarer från användartesterna. 
Figur 7 Negativa kommentarer från användartesterna. 

Figur 5 Startsida Help me Quit. 
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4.3.3 Smoke Free 
Applikationen uppmuntrar rökstopp genom att visa vad man tjänar 
genom att avhålla sig från rökning i form av hälsostatistik och 
dagboksskrivande (se figur 8). Applikationen använder sig av en 
navigation i ett längre vertikalt format, flöde, än övriga i kategorin 
(App Store, 2018c).  

Resultat i användartester 
Smoke Free var den applikation som uppskattades mest. Användarna 
gillade layouten som upplevdes som enkel och tydlig då allt befann sig 
på samma sida (se figur 9). Idén att visa ekonomisk framgång som 
resultat av rökfrihet togs väl emot. Likaså uppskattades den statistiska 
presentationen av den hälsovinst som rökaren hade gjort genom att 
avhålla sig från rökning under en given tidsperiod. Balansen mellan 
enkelhet och informationsmängd var uppskattad. Däremot var 
användarna osäkra på vad statistiken betydde på detaljnivå och i ett fall 
ifrågasattes dess sanningshalt. Som för övriga applikationer 
uppfattades färg och ikoner som barnsliga (se figur 10).  
Ekonomidelen var svår att anpassa till eget sparande och upplevdes 
därför opersonlig. Applikationens premiumtjänst bidrog även till att 
användaren upplevde att företaget prioriterade ekonomisk vinning över 
användarens välmående; ”det känns som jag blir låst från något bättre” 
sa en användare. 
 
 
 
 

 

 

Figur 8 Smoke Frees startsida. 

Figur 9 Positiva kommentarer från användartesterna. Figur 10 Negativa kommentarer från användartesterna. 
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4.3.4 My Quit Coach 
MQC erbjuder ett friare alternativ genom att låta användaren själv välja hur 
rökstoppet ska genomföras (se figur 11). Rökaren behöver alltså inte sluta 
direkt utan kan välja att stegvis avsluta sitt beroende under en längre tid. 
Applikationen erbjuder en community och rökrelaterad statistik (App Store, 
2018b). 

Resultat i användartester 
Liksom med Smoke Free uppskattar användarna även här utmaningarna 
som kan låsas upp genom uppnådda framsteg. Applikationen introducerar 
även en community som kan vara mer eller mindre omfattande. Användarna 
var mer positivt ställda till att ha en mindre grupp att socialisera sig med än 
med en fullständigt öppen community (se figur 12). Färgschemat delade 
åsikterna då den mörka färgen upplevdes alternativt som ofräsch och 
olämplig för sitt syfte, eller som att den gav ett ärligt intryck. Menyraden 
längst ner erbjöd enkel navigation för användarna men applikationens 
huvudsyfte upplevdes oklart. MQC baseras på att användaren i huvudsak 
skulle skriva in information manuellt istället för att ha en mer automatisk 
utformning, vilket upplevdes som onödigt och svårmotiverat (se figur 13). 
Citaten som avsåg att motivera användarna upplevdes i många fall som                         
oseriösa och togs inte på allvar.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 Startsida My Quit Coach. 

Figur 12 Positiva kommentarer från användartesterna. Figur 13 Negativa kommentarer från användartesterna. 
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4.3.5 Insikt efter användartester  
Sessionen med användartesterna indikerade att användarna värdesatte en fräsch och enkel 
upplevelse. De hade en positiv inställning till att ingå i en community, förbehållet att 
användaren själv får välja vem eller vilka som ser deras personliga data. Utmaningar var 
positivt och ansågs motiverande. Mest negativt var oseriösa gränssnitt och uppmaningar. 
Naiva ikoner, färgval och citat fick användaren att känna sig underskattad eller barnslig. 
Bland alla applikationer var Smoke Free den som samtliga användare föredrog på grund av 
dess enkla men ändå informationsrika gränssnitt.  

4.3.6 Observation hos Viktväktarna 
För att jämföra behandlingen av olika beroenden besöktes Viktväktarnas verksamhet i Gävle. 
Ambitionen var främst att observera hur de anställda tog hand om sina medlemmar empatiskt 
och metodmässigt, i synnerhet när någon av dessa gått upp i vikt mellan två vägningar, vilket 
kan anses jämförbart med när en rökare får ett återfall. Min roll var att observera denna 
process och föra anteckningar. Ett märkbart mönster som var återkommande var den familjära 
relation som medlemmarna hade gentemot varandra. Småprat och vänskapliga kommentarer 
utbyttes. Centralt var att när en medlem hade ökat i vikt möttes det med stödjande och 
lugnande kommentarer.  
Erfarenheterna från Viktväktarna kommer att användas i syfte att åstadkomma en 
uppmuntrande, familjär och trygg miljö i en hälsoapplikation. 

4.3.7 Intervju med rökterapeut  
Intervjun skedde via mail då ett antal frågor skickades till Slutarökalinjen. Svaren bidrog till 
att ge en beteendemall, hur användarna skulle agera mot varandra, för eventuell community 
som skulle nyttja applikationen i en slutprodukt. Frågorna behandlade vilka metoder som 
används för att sluta röka, hur man upprätthåller ett rökfritt liv och hur man behandlar återfall. 
Frågorna i sin helhet löd: 
 
- Vilken är den vanligaste metoden för att sluta röka? 
- Vad är det svåraste med att sluta röka? 
- Vad är det svåraste med att ta beslutet att sluta röka? 
- Vad är det svåraste med att upprätthålla ett rökfritt liv? 
- Vad är det vanligaste sättet att avhålla sig från rökning? 
- Hur behandlas återfall?  
 
 Det sistnämnda var speciellt intressant då det skulle hjälpa till att lösa situationen om 
användaren hade rökt. Enligt Slutarökalinjen är den bästa metoden för att hjälpa någon som 
har fått ett återfall att stödja och uppmuntra denne, och försöka få personen att på nytt ta 
avstånd från cigaretter. Bestraffning är alltså inte en lämplig lösning. 

4.3.8 Intervju med rökare 
Intervjun utfördes med två personer på 46 respektive 55 år som vardera hade rökt i cirka 30 
år. I intervjun ställdes frågor som behandlade deras personliga relation med cigaretter från 
start till potentiellt slut.  

Frågorna i sin helhet löd: 
- Vad fick dig att börja? 
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- Har försökt sluta? hur gick det? Varför gick det/gick det inte? 
- Vill du sluta? Vad skulle få dig och sluta? 
- Känner du någon annan som har slutat röka? 
- Hur länge kunde du sluta röka? 
- Finns det något som skulle få dig och sluta? 
- I vilka sammanhang blir du sugen på att röka?  
- Hur ofta tänker du på rökning? 
- Hur många cigaretter? 
- Varför började du igen? 
 
En korrelation som uppenbarades var det starka rutinmässiga inslaget i rökningen. Rökbegäret 
var starkast efter lunch, vid kaffet eller vid telefonsamtal. Då många har unika relationer till 
rökberoende är de beteenden som rökare har gemensamt mest intressanta att fokusera på. 
Beteendena skulle kunna fastställas genom att de på specifika tider av dygnet känner av 
varierande begär. 

4.3.9 Enkät om digital integritet  
Ett tjugotal studenter i åldrar mellan 20-45 år deltog i en undersökning om integritet i sociala 
medier. Enkäten utfördes genom att studenterna i sin egen takt svarade på ett upphängt 
formulär där de fick välja ett eller flera svarsalternativ på frågor om hur villig man var att dela 
personlig information på en skala från 1 till 5. Undersökningen visade att majoriteten ofta var 
negativt inställda till att dela information i en applikation. Utfallet skulle kunna ha samband 
med den i tiden närliggande Facebookläckan (se nedan), men utan en jämförande 
undersökning före händelsen kan detta inte fastslås. Intressant är att fastän deltagarna i de 
flesta fall inte ville dela sin information i en community så är det en större spridning på frågan 
vilka de kan dela med sig av hälsodata till (se figur 14). En klar majoritet, 74 procent, skulle 
vara villiga att dela med sig av sina hälsodata till andra, medan på en annan fråga 40 procent 
inte alls skulle kunna tänka sig att dela med sig av sin information via en applikation. 
Uppgifterna tyder på att användarna inte omedelbart ser ett community som sina vänner, eller 
att de inte har en trygg känsla inför en grupp på internet. Möjligen är det applikationen i sig 
som väcker otrygghet. Slutsatsen blir då eventuellt att användare måste känna trygghet för att 
dela med sig av sin data och då i ett, enligt dem själva, säkert sällskap.  
Informationen som den digitala plattformen avser gäller hälsodata som användaren kan 
uppfatta som känsliga. Det råder för närvarande en spridd misstro mot sociala medier och 
deras hantering av användaruppgifter, vars främsta orsak är att Facebook nyligen avslöjats 
med att ha läckt information om sina användare till den brittiska dataanalysfirman Cambridge 
Analytica som i sin tur använde uppgifterna för att påverka det amerikanska presidentvalet 
2016 (Johansson och Augustsson, 2018).  
Frågan är i vilken utsträckning människors ord korrelerar med deras handlingar. Oremus 
(2018) skriver hur amerikaners tillit till Facebook har sjunkit till att på frågan om de tror att 
Facebook lyder lagen som skyddar din personliga information har endast 41 procent svarat ja. 
Men trots detta gör inte majoriteten av användarna något åt sina personliga inställningar. I en 
annan opinionsundersökning ställdes frågan hur många som har gjort något för att ändra de 
inställningar som relaterar till hanteringen av deras personliga information online. Mindre än 
20 procent hade vidtagit några åtgärder för att säkra sin personliga data på internet. En möjlig 
slutsats är att det är mer en modesak att påstå sig vara orolig för datainsamling. Om användare 
av en tjänst värnar om sin personliga data finns det flera åtgärder och inställningar som kan 
göras utan större ansträngning.  
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Vem skulle du kunna dela 
häslodata med?

26 %

12 %

24 %

18 %

21 %

Familj
Vänner
Community med gemensamt mål
Alla
Ingen

Hur troligt är det att du skulle 
dela hälsodata med en sluten 

community via en app?

20 %

15 %

25 %

40 %

1 (Inte alls) 2 3 4
5 (Mycket)

Känner du motstånd för att 
starta ett konto med 

inloggningskrav? 

28 %

20 % 24 %

4 %

24 %

1 (Inte alls) 2 3 4
5 (Mycket)

Hur gör du helst vid start av 
ny inloggning av mobilapp?

71 %

29 %

Logga in via Facebook
Nytt konto för tjänsten (Email)

Hur troligt skulle det vara att 
du använde dig av en 

hälsorelaterad app som kräver 
att man skapar ett konto?

9 %

9 %

14 %

68 %

1 (Inte troligt) 2 3 4
5 (Mycket troligt)

Figur 14 Resultat gestaltat i cirkeldiagram från enkätundersökningar. 
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4.4 Konceptutveckling i skiss 
I skissandet av koncept på gränssnitt tillämpades de insikter som hade vunnits under 
researchfasen. Det första steget behandlade främst snabba skisser som endast visade på 
funktioner hos applikationen. I detta stadie utfördes snabba skisser för att reflektera över vad 
som är möjligt eller värt att utveckla. I skissfasen reflekterade jag över vilka behov som var 
viktigast för användarna med ledning av den insamlade informationen. I figur 15 visas hur 
koncepten utvecklas med enkla skisser som diskuterar funktioner i applikationen. 
1. De första skisserna behandlade främst utseende och basfunktioner som färg och 

information. Från intervjuerna kände jag till när rökarnas behov av cigaretter kunde 
förväntas vara störst, vilket gav idén till en graf som skulle indikera när användarna 
uppskattningsvis hade det som jobbigast på dagen. Priluck Grossman (1999) nämner att 
grönt och blått har en lugnande effekt vilket ledde mig till att prova båda genomgående. 

2. Jag behandlade även menyval och navigationskoncept tidigt. Enligt litteraturen var den 
röda färgen inte lämplig då den kan inge oro men för att prova tesen skissade jag även i 
övriga färgscheman. Rött var inte passande eftersom jag tyckte att färgen fick gränssnittet 
att likna ett cigarettpaket. Menyvalet uppe till vänster var ännu ett moment för användaren 
som inte bidrog speciellt. Jag ville utveckla informationsflödet eftersom användarna 
tyckte om Smoke Frees layout med sitt fria flöde. Utformningen av headern tilltalade mig 
och utvecklades vidare eftersom den hade potential att inrymma en blåsningsindikation. 

3. Att färgsätta med grönt med dess lugnande effekt passade in bättre i formspråket som 
applikationen skulle förmedla. Jag vill även utforska en form som signalerar när 
användaren blåser. För att ge estetiken i headern en funktion och utnyttja utrymmet valde 
jag att placera den där i form av en cirkel. Detta för att jag hade en idé om att skapa en 
form som anpassade sig till olika skeenden. 

4. Vidare laborationer med färgnyanser följde men informationen om hur länge man har 
varit rökfri ströks, då jag tyckte att uppgiften var överflödig. Valet att hälsoprogression 
skulle befinna sig i flödet kom från användartesterna. Möjligheter att se 
progressionsinformation tydligare genom att rama in dem ville jag också utveckla. Samma 
inramning användes för att visa sina vänner i listform. 

5. Applikationens olika funktioner fortsatte att visualiseras. Jag provade om grafsystemet 
skulle kunna figurera i samband med uppmuntrande citat som effekt. Detta valdes bort 
med anledning av att användartesterna inte visade på någon entusiasm för olika citat. I 
stället för en sidomeny som tidigare provades skissades i stället en undermeny som enkelt 
gav åtkomst till fler val. En begärsida utvecklades, med uppgift att distrahera användaren 
vid rökbehov, i detta stadium kallat en paniksida hämtat från Help me quit's applikation. 
Läsa nyheterna, spel och community var påtänkta distraktioner. Mer ingående valde jag 
att visualisera hälsoutvecklingsfunktionen och skissa på progressionslinjer. Utmaningar 
var också en funktion som användartesterna och litteratur hade visat ge god effekt (Denny, 
2013: Säll, 2015) 

6. Fortsatt iteration på befintliga skisser fortsatte för att hitta en passande layout för olika 
funktioner som har diskuterats ovan. Rutorna med information skulle bli en plats till mer 
hälsoinformation för att fortsätta på den tydligare inramningen som redan provats. 
Progressionslinjen fortsatte att vara intressant och även flödet preciserades en aning. 
Illustrationerna i headern föreställde två bergsklättrare, en som klättrar och en som håller i 
linan, som metafor för att communityn hjälper varandra på sin resa att bli friska. Bilden 
ströks dock då användartesterna visat att det var vanligt att uppfatta illustrationer som 
oseriösa eller barnsliga. En ekonomisk överblick adderades eftersom användarna 
uppskattat denna funktion.  
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Figur 15 Snabbare 
skissprocess i 
kronologisk ordning 
från tidig 
visualisering till 
senare. 
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4.5 Återkoppling efter skissning 
De som togs vidare efter den initiala skissfasen: Hälsoprogression, graf som behandlar 
rökrutin, blåsindikation, layout, distraktion mot rökning, ekonomisk överblick, utmaningar, 
färger, ramar som tydliggör texten, vänsida och undermeny. 

4.6 Progressionsskisser 
I försöken att hitta ett formspråk för ikonerna krävdes vidare skissningsarbete följt av 
diskussion med handledare och studenter som fick ange vilken ikon de uppfattade som 
tydligast och mest estetiskt tilltalande. Av skäl som nämnts tidigare valdes rött bort som färg 
på ikonen. Valet blev därför att endast använda gröna och blå färger för att mäta framgång. 
De som kändes tydligast och mest tilltalande var nummer 1, 4 och 6 (se figur 16). Nummer 2 
hade en form som uppskattades, men hade nackdelen att endast erbjuda fyra uppdelade 
stadier.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. 

3. 

5. 

4. 

7. 

2. 

6. 

Figur 16 Digitala skisser i syfte att hitta progressions ikoner. 
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4.7 Formskisser i Photoshop  
Jag gjorde ett sista försök att skapa ett motiv till headern, men även det tycktes strida mot 
värdeordet "vuxet" som nämndes flera gånger i användartesterna. Det var önskvärt att 
visualisera formspråket digitalt, så för att få en bild av headern skapades ett antal modeller (se 
figur 17). Cirkeln gick från att vara en aktion för distraktioner vid rökberoende till en 
indikation för hur länge man ska blåsa i Smoketrack. Detta av olika skäl; ett var att när 
användaren öppnar applikationen är det i många fall för att denne ska blåsa. Enklast är då att 
indikationen för hur länge man ska blåsa visualiseras högst upp på startsidan. En annan fördel 
med att flytta aktionen för distraktions/begärsidan till en bestående ikon i undermenyn är att 
om användaren känner sig spontant röksugen finns alltid valet att med ett tryck komma till 
sidan med distraktioner och loggningen av de tider begäret sätter in. På detta sätt undviker 
man frustration över att inte hitta valet på sidan man temporärt befinner sig på.  
Texten på nummer 2 i figur 17 stämde inte överens med Davos (2016) teori då orden möjligen 
hade uppmanat till rökning.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 17 Skisser för att hitta en form för headern. 

1. 

3. 4. 

2. 
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4.8 Undermenyn 
För att åstadkomma ett enkelt menysystem var en undermeny mer lämplig än en sidomeny. 
Sidomenyer kräver en extra aktion för att aktivera och den är till största delen osynlig när den 
är inaktiv. Undermenyn däremot finns konstant längst ner på sidan. Från början innehöll 
menyn "Hem", "Min profil", "Statistik", "Begär" och "Inställningar". Efter egna tester av 
applikationen förstod jag att man skulle ha möjlighet att skala ner menyn till fyra val eftersom 
hälsoprogression inte nödvändigtvis behöver vara ständigt närvarande.  
"Startsida" samt "Min profil" hade ett syfte med att finnas som menyval. Ett enkelt sätt att 
återvända till startsidan var man än befann sig i applikationen ger enklare 
navigationsmöjligheter.  
Att "Min profil" befinner sig där är för att det inte annars i gränssnittet finns möjlighet att 
navigera sig dit. Men statistikknappen var överflödig då det inte var en huvudfunktion och att 
valet var enkelt från startsidan. Detta motiverade frågan om vad som var huvudfunktioner.  
Då man inom Smoketrack kan man välja att ingå i en community var det motiverat att 
använda sig av ett menyval som tog användaren till sina vänner. I de större applikationerna 
som använder sig av sociala medier finner man "Inställningar" under valet ”Min profil”. Detta 
kommer jag att efterlikna eftersom att detta upplevdes mest naturligt under användning (se 
figur 18). Ikonerna i menyfältet är relativt standardiserade, men startsidoikonen motiveras 
genom att jag liknar startsidan med en instrumentpanel där man med ett ögonkast har tillgång 
till sin huvudsakliga information. Knappen för begär var mer komplicerad då jag inte ville 
använda mig av en varningssymbol som endast skulle föra användarens tankar till fara 
(Davos, 2016). En ikon som visualiserade roterande pilar användes då det i min mening inte 
upplevs negativt. Det är också en symbol för återvinning, i detta fall att kasta ett betende för 
att föda ett nytt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18 Undermenyns iterationer. 
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4.9 Navigation 
Navigationen i gränssnittet inspireras av applikationen Smoke Free som fick bästa omdöme 
av användarna. Hudak (2017) menar att om någonting tar mer än tre aktioner, tryck, att 
navigera till kommer det inte att göras. Detta kommer att användas mer som en riktlinje än 
som ett krav då jag har märkt att denna begränsning är väl drastisk. I användartesterna 
bedömdes inte behovet av fler aktioner än tre som speciellt negativt. Ambitionen var att utgå 
från en sida, en instrumentpanel, där alla huvudsakliga funktioner gick att navigera till och 
enkelt att komma tillbaka från. Man skulle även kunna se sammanfattad information från de 
olika funktionerna.  

4.10 Inställningar 
Från enkäten om digital integritet noterade jag att det fanns ett generellt motstånd mot att dela 
hälsoinformation, men att detta inte verkade gälla när det rörde människor de kände sig trygga 
med. En slutsats är att en tydlig valfunktion gällande hur användarens information visas och 
för vem, är en väsentlig del av applikationen. 

4.11 Språkbruk och ikonanvändning 
För att tillämpa Davos (2016) teorier om hjärnans oförmåga att hantera undermedvetet 
negativa uppmaningar tänker jag begränsa användandet av nyckelord som böjningar av 
"röka", "cigaretter", "röksugen" och liknande till ett minimum. Inga ikoner kommer heller att 
ge någon koppling till rökning eller cigaretter. Detta samtidigt som applikationen håller ett 
fullvuxet centrerat formspråk. För att kunna ersätta termer som "röksug", "återfall", 
"beroende" och andra negativt associerade ord relaterat till rökning söktes ord med ett mer 
neutralt uttryck som inte direkt skapar en anknytning till ett skadligt betende. "Begär" kom att 
bli uttryck för beteendet. Begär beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2018) som en stark lust 
eller sinnlig njutning. Detta i kontrast med behov som på ett djupare plan beskriver vad 
människor behöver som mat, vatten och trygghet. Enligt UX Collective (2018) är det önskvärt 
om typsnittet inte underskrider 11 punkter, alltså varierar storleken på texten mellan 11 till 30 
punkter i applikationen. 
  



 22 

4.12 Färgval 
Efter användartesterna utsåg jag ett antal värdeord som hjälp för att välja ett färgschema. 
Färgnyansen selekterades efter öppna diskussioner med designstudenter och handledare. I fem 
fall presenterade jag tre utvalda ord som återkom när de i användartesterna kommenterade 
utseendet av applikationen, "vuxet", "fräscht" och "peppande". Jag valde ut fem nyanser av 
det gröna färgschemat, och en grå ruta som kontroll av om inget av orden stämde överens 
med en grön nyans (se figur 19). Färg 1 fick flest markeringar och användes vidare i 
färgschemat.  

 

4.13 Visa progression 
Användartesterna visade att hälsoprogression relaterat till rökning var en uppskattad del i 
applikationerna. Jag avser därför att implementera en tidslinje som visar både kortsiktiga och 
långsiktiga hälsomål. Denna tidslinje är baserad på information från Slutarökalinjens broschyr 
"Vad vinner du på att sluta röka" (Sluta röka linjen, 2016). Källan kommer även att refereras i 
applikationen, eftersom en av användarna ifrågasatte informationens riktighet. Användningen 
av Slutarökalinjens information har godkänts av organisationens anställda. Användarna 
uppskattade också att kontinuerligt kunna se hur mycket de sparade genom att avstå från att 
röka så även denna funktion inkluderas. För att göra applikationen mer personlig valdes att 
tillämpa ett val för sparande så att användaren själv kan bestämma ett mål att spara till. 

Figur 19 Test av färgnyans. 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 



 23 

4.14 Community  
Communityn är ett uppskattat hjälpmedel vars betydelse stöds av forskning (Muto et al., 
1998). Även användning av internet som hjälpmedel stöds (Sarna et al., 2009). Från 
enkätundersökningen blev det tydligt att inställningar relaterade till kontroll över vem som 
kunde se användarens information var en viktig förutsättning för att ens använda 
applikationen. Eftersom Facebookanvändare trots misstänksamhet mot företagets hantering av 
deras uppgifter inte agerar för att säkra sina inställningar (Oremus, 2018), förefaller Facebook 
inte ha gjort åtkomsten till dessa tillräckligt enkelt. Jag gjorde därför ett gränssnitt med 
övergripande inställningar som kan aktiveras eller avaktiveras, för att användarna själva på ett 
enkelt och lättåtkomligt sätt kan bestämma vem som får tillgång till deras information.  

4.15 Blåsfunktion 
Det finns tre händelser vid användningen av Smoketrack. Inte blåst, Inte rökt samt Rökt. För 
att utnyttja dessa funktioner i ett socialt sammanhang utnyttjades riktlinjen från UX att korta 
ner, organisera och prioritera (Hudkar, 2017). Ett enkelt gränssnitt med tydliga funktionsval 
var önskvärt enligt användartesterna. Förslaget till lösning innebar att på en sida rada upp 
användarens vänner med information om vilken rökrelaterad aktion vännen har tagit. Om 
personen inte har rökt kommer man få ett val som innebär att man kan gratulera personen. 
När personen inte har blåst kommer ett val att presenteras om att påminna personen att blåsa. 
Om personen har blåst och Smoketrack har gett utslag för rök erbjuds möjlighet att uppmuntra 
personen i enlighet med Slutarökalinjens filosofi. I alla fallen av interaktion som tas med 
vänner kommer en textruta att visas där man kan skriva ett personligt meddelande. På 
startsidan kommer även en indikation av hur många gånger användaren har blåst att synas. 

4.16 Utmaningar 
Spelifiering är ett sätt att få människor att utföra saker genom att emulera spelvärldens 
belöningssystem (Säll, 2015). Denny (2013) såg att utmärkelser i form av märken hade en 
positiv effekt på studenters motivation att utföra en uppgift speciellt när det gällde att lämna 
in svar på uppgifter. Detta korrelerar med applikationens mål av att motivera människor att 
återkommande blåsa i Smoketrack och ger skäl för valet att tillämpa ett belöningssystem i 
applikationen. Med utgångspunkten att användarna regelbundet ska blåsa bör utmärkelserna 
belöna följsamhet till rutinen, och kommer därför att delas ut för antalet dagar man har blåst, 
men också för andra progressionsframgångar. 

4.17 Begär 
Intervjuerna med människor med lång erfarenhet av rökberoende gav upplysning om vilka 
vardagsrutiner som cigaretterna var en del av. Detta ledde till idén att inkludera en ikon som 
snabbt och enkelt skulle erbjuda användaren ett sätt att logga när de känner störst begär. Vid 
tryck kommer begäret att ingå i en graf som till slut kommer att visa när på dagen man känner 
störst begär. När man har tryckt på knappen kommer man även att kunna se sina vänner som 
man kan kommunicera med som en distraktion från rökbegäret.  

4.18 Vid återfall 
När Smoketrack ger utslag för att användaren har rökt kommer applikationen att erbjuda två 
val. Främst kommer den uppmuntra och ge en normaliserande text i enlighet med 
Slutarökalinjens direktiv vid intervjun. Den kommer även att låta användaren välja om denne 
vill "glömma" cigaretten, eller räkna in den och låta den påverka den statistiska redovisningen 
av hälsa, ekonomi etc. 
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5 Resultat 
5.1 Vid första användning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21 Beteenderiktlinjer för användare. 

Figur 20 Vid start av applikation. 

När man öppnar applikationen för första 
gången får man välja hur många 
cigaretter man brukade röka (se figur 
20). Detta för att beräkna hur mycket 
pengar man tjänar genom att avstå 
cigaretter. Information om hur 
begärfunktionen fungerar visas också. Då 
detta endast kommer att visas en gång 
när användaren först öppnar 
applikationen tar jag inte hänsyn till 
känsliga ordval, det för att undvika 
förvirring. 

Efter det kommer snabba 
beteenderiktlinjer på hur man ska 
förhålla sig till andra rökare som försöker 
sluta (se figur 21). 
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Från startsidan (se figur 22) hittar 
man funktionerna som 
applikationen grundar sig på. För 
att betona communityn får den 
kortfattat utrymme högst upp, 
följt av hälsoutveckling, 
utmaningar och statistik om sitt 
rökbehov och ekonomi. 

5.2 Startsida 

Figur 22 Startsida för applikation. 
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Vänteläge 
 
När blåsning inte är aktuellt kallar 
cirkeln inte till sig större 
uppmärksamhet (se figur 23). 

 
Blås läge 
 
När Smoketrack signalerar för att 
det är dags att blåsa visas en text 
och ringen blir blå (se figur 24). 

 
 
Då användaren inte har rökt 
 
När användaren har hållit sig rökfri 
visas en uppmuntrande text och 
cirkeln blir grön (se figur 25). 

 
 
Då användaren har rökt 
 
När användaren har rökt ger 
applikationen två val. Oavsett valet 
kommer det att synas för vald 
community att användaren har rökt 
(se figur 26). 

5.3 Blåsindikation 

Figur 23 Indikation för att blåsning inte är aktuell. 

Figur 24 Indikation för att blåsning är aktuell.  

Figur 25 Indikation på att användare inte har rökt. 

Figur 26 Val av konsekvens för att ha rökt. 

Till vänster visas hur gränssnittet 
ser ut när ingen blåsning behövs, 
respektive när användaren 
förväntas blåsa samt resultatet av 
analysen. 
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5.4 Vänner 

På vänsidan (se figur 27) har man en enkel 
överblick av sina vänner. När en vän blåser i 
Smoketrack ser vännerna resultatet här om 
personen har valt att dela sin information.  
 
 
När en vän inte har rökt kan kontoinnehavaren 
välja att gratulera. 
 
 
 
Då vännen har rökt visas ett val att uppmuntra 
personen. 
 
 
 
Vid tillfälle att vännen inte har blåst kan 
kontoinnehavaren välja att skicka en påminnelse 
till den. 

 
Användaren kan välja att upptäcka fler 
medlemmar i communityn. Mer information på 
nästkommande sida.  

Längre ner på sidan visas vännernas aktivitet 

Figur 27 Sidan som visar vänners aktivitet. 
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 I figur 28 visas sidan för community i applikationen. 
 
 
 
 
 
 
 
Val för att logga in via mailadress som föredrogs 
enligt enkätundersökningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I community sidan kan man finna nya kontakter som 
är i liknande situationer, till exempel samma 
avklarade utmaningar, samma vänner och så vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
Inlägg från medlemmar som har valt att dela med 
alla. 

5.5 Community 
 

Figur 28 Gränssnitt som underlättar uppsökande av 
kontakter. 
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Från startmenyn kan man även se mer 
detaljerad statistik i sin hälsoutveckling 
(se figur 29). Högst upp visas vad som är 
uppnått.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett steg ner visas en kontinuerligt 
nertickande klocka ska bidra till känslan 
att man blir friskare varje sekund.  
 
 
Under det befinner sig den information 
som var synlig vid startsidan men också 
ytterligare information i samma 
formspråk. Här ges även utrymme för 
information om hur lång tid diverse 
läkningar tar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationslänk till slutarökalinjen som 
informationen refererar till. 
 
 
 
 
Progressionslinje för hälsoutveckling 
som är mer långsiktig. 

4 månader 

5.6 Hälsoutveckling  

Figur 29 Statistik över användarens hälsoutveckling. 
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Utmaningarna (se figur 30) visar de 
ikoner som man har förtjänat sett till 
deras beskrivning.  
 
 
 
 
 
 
 
I detta fall har användaren bland annat 
sparat ihop 500 kronor på de cigaretter 
som hon inte har rökt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här visas de utmärkelser som man har 
fått för att man har blåst i Smoketrack 
kontinuerligt. 

5.7 Utmaningar 

Figur 30 Gränssnitt som visar utförda och icke utförda utmaningar. 
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 Vid tryck av de roterande pilarna i 
undermenyn eller val från startmenyn 
kommer användaren till sidan som ger 
en överblick över när ett rutinmässigt 
rökbehov upplevs (se figur 31). 
 
För att bekräfta att man har ett begär 
trycker man på knappen som då 
registrerar informationen i en graf. 
 
 
Grafen skapas och visar användaren 
när de möjligen kommer känna ett 
rökbehov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som distraktion kan användaren välja 
att kontakta någon av sina vänner som 
känner av begär på liknande tider. På 
det sättet gynnas båda av kontakten. 

5.8 Begärsidan 

Figur 31 Gränssnitt som visar och erbjuder att logga rökbegär och 
även distraktion. 
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På ekonomisidan (se figur 32) visas 
hur mycket man har sparat genom inte 
röka. Applikationen sammanställer 
pengarna och skapar tidsmässiga mål, 
som hur mycket man har sparat på två 
veckor.  
 
 
 
 
 
 
 
Användaren kan själv lägga till vad 
den vill spara till genom att själv 
skriva in namn och kostnad. 
 
 
 
 
 
 
 
En övergripande informationstavla 
visar hur mycket användaren har 
sparat under olika tider baserat på 
informationen som användaren skrev 
in vid start av applikation. 

5.9 Ekonomi 

Figur 32 Gränssnitt som visar mål och vad användaren har 
sparat genom att motstå rökning. 
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Återkoppling till hur många 
gånger man har blåst för 
dagen. 
 
 
 
 
 
Val för att göra ett inlägg, se 
sina utmaningar och ändra 
inställningar. 
 
 
Inlägg som rör 
kontoinnehavaren. 

5.10 Min Profil 
 

I Min profil (se figur 33) 
visas information om 
användarens rökstatus, 
kontakter etc. 
 

Figur 33 Gränssnitt som visar användarens profil. 
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I figur 34 visas sidan för inställningar i applikationen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På inställningssidan har man 
uppsikt över hur 
kontoinnehavarens 
information visas upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användaren väljer om den 
kan upptäckas av andra och i 
så fall vilka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användaren väljer vem som 
får se dennes inlägg. 

5.11 Inställningar 

Figur 34 Gränssnitt för inställningar på applikationen. 
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5.12 Applikation visualiserad i iPhone 
 
 
 
I figur 35 visas applikationen i en mobiltelefon.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 35 Visualisering av applikation i mobiltelefon. 
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6 Avslutande diskussion 
Projektet utgick från en relativt omfattande problemformulering. Hur utformar man en 
plattform som kompletterar Smoketrack och ger stöd till personer som vill sluta röka? Frågan 
kvarstår delvis då produkten inte är lanserad och prövad kliniskt, men i slutändan visade 
resultatet på olika vägar framåt. Designforsking följer inte alltid samma riktlinjer som 
konventionell forskning. Hade jag kommit fram till precis samma resultat om studien hade 
gjorts igen? Förmodligen inte. Men då designprocessen inte har ett linjärt förlopp kommer det 
alltid att finnas åtskilliga lösningar på ett problem.  

Användartester kan fungera bra då försökspersonerna är engagerade. Detta är dock inte endast 
användarnas ansvar då försöksledaren måste förklara och ge grundinformation så att 
försökspersonerna håller sig motiverade. Enkätundersökningar kan vara ett givande underlag 
för att undersöka hur en mer omfattande mängd resonerar i ett antal kortfattade frågor, men 
för att åtkomma till ett mer resonerande svar är personliga intervjuer mer informationsrika. Då 
enkäten tog cirka 45 sekunder att fylla i är det rimligt att svarkandidaterna inte tänker igenom 
sina svar till fullo, men med det sagt utgår jag ifrån att deltagarna svarade sanningsenligt. Att 
genomföra personliga intervjuer med så många personer som deltar i en genomsnittlig 
enkätundersökning är förstås ogörligt. Intervjuer som förs via mail ger inte möjlighet till 
spontana följdfrågor på samma sätt som när båda parter sitter i samma rum. När svar på 
faktafrågor är det primära syftet med intervjun – till exempel med rökterapeuten – fungerar en 
formaliserad intervju via mail, men däremot inte om syftet i stället är att få fram personliga 
synpunkter och kommentarer. Detta för att den personliga intervjun ger möjlighet till 
spontana kommentarer som i sin tur leder till följdfrågor och att intervjuämnet därmed blir 
mer fullständigt belyst. En nackdel med denna intervjuform kan vara att bristen på en bestämd 
frågestruktur samt övriga intryck (kroppshållning, tonläge etc.) som förekommer i 
intervjusituationen kan leda till en mer subjektiv tolkning av vad den intervjuade menar. 

Teorin gällande spelifiering må ha viss vetenskaplig grund men denna utformning kan också 
upplevas som barnslig och oseriös. Vid lösa diskussioner med människor över femtio år 
hänvisade de till sina barn och menade att spelifiering förknippas mer med mobil- och 
datorspel än med mHealth applikationer. Konceptet kan alltså förfrämliga en äldre målgrupp.    

 

6.1 Vidare forskning 
Jämförande studier av hur olika typer av beroende behandlas mer omfattande hade varit 
intressant att studera. Alkohol-, nikotin-, socker- och narkotikaberoende har alla sin egen 
logik och sina egna behandlingsmetoder. Skulle man kunna applicera dem på varandra? I 
detta arbete studerade jag hur Viktväktarna tog emot sina medlemmar, uppmuntrade och 
coachade dem då önskat resultat inte hade uppnåtts. Detta stämde väl överens med hur 
slutarökalinjen stödde sina användare vid rökåterfall. Detta skulle kunna vara utgångspunkten 
för en fortsättningsstudie som jämför fler typer av beroende och vilka likheter och skillnader 
som finns i deras behandlingsmetoder. Vilka behandlingskoncept kan appliceras för andra 
typer av beroenden och vilka är begränsade till enskilda typer av missbruk?  
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För att applikationen ska färdigställas behövs programmering och vidare marknadsföring. 
Eftersom den fysiska produkten Smoketrack kommer att säljas finns det ingen anledning att ta 
betalt för applikationen. Därmed kan även de som intresserar sig för Smoketrack få en 
möjlighet att utforska applikationen utan kostnad innan de bestämmer sig för att köpa 
produkten. 
Det är fortfarande för tidigt att säga om produkten Smoketrack med kompletterande 
applikation är ett fungerande koncept, liksom om användarna kommer att ta till sig 
blåsfunktionen. Då detta är ett nytt oprövat koncept kommer den att behöva en stark 
marknadsföring och ett aktivt community för att nå framgång. Ett fokus för vidare utveckling 
av den fysiska produkten Smoketrack bör vara att förminska den, helst till nyckelringsstorlek, 
då den för närvarande möjligen kräver en mindre väska för att i dagligt bruk göra den helt 
mobil. Vidare utveckling av applikationen bör omfatta utvärdering av användartester, helst i 
jämförelse med en kontrollgrupp, där personer som är motiverade att sluta röka slumpas till 
antingen en försöksgrupp som får försöka sluta med hjälp av Smoketrack eller till en 
kontrollgrupp som inte får motsvarande stöd. Grupperna kan till exempel rekryteras via 
rökavvänjningskliniker och båda grupperna kan förstås delta i motiverande samtal etc. som en 
del av en normal terapi, så länge som grupperna behandlas identiskt. Eventuella skillnader 
mellan grupperna skulle då kunna hänföras till applikationen. Under testerna kommer också 
synpunkter på gränssnitt och fysisk produkt att komma fram som kan inarbetas inför en 
bredare lansering. 
Det återstår att se om den misstänksamhet mot sociala medier som uppstått i spåren av 
Facebookskandalen kommer att leda till en bestående oro för att dela uppgifter. Svaren på 
frågan ”hur troligt är det att du skulle dela din information med en sluten community via en 
applikation” skiljde sig markant från svaret på frågan ”vem skulle du kunna dela hälsodata 
med” i enkäten genom att den förstnämnda visade en signifikant negativ respons till skillnad 
från den andra som hade en klar majoritet som var positivt inställda. Utmaningen blir att 
försöka vinna användarens förtroende så att det inte uppfattas som riskfyllt att använda sig av 
applikationen ur ett hälsosyfte. Då man kan förutspå att mHealth kommer fortsätta växa i takt 
med att digitaliseringen fortgår, kommer detta bli en kärnfråga för framtidens utvecklare. 
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