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Förord 

 

Detta examensarbete har under tiden januari till maj 2019 utförts på 

Blekinge Tekniska Högskola, Campus Karlshamn. 

 

Tack till våra handledare vid BTH; Leo Andrea Nordwall, Mattias Schertell och Peter Giger 

som under examensarbetet varit till hjälp med kunskap samt behjälplighet i utformningen av 

studien. Vi vill även tacka vår externa part Per-Olof Mårtensson på Lotusmodellen AB som 

varit till stöd under arbetets gång. 

 

Vi önskar med detta kandidatarbete att dels lyfta fram allvaret i vårt bruk utav mobiltelefoner 

och vilket ansvar vi har som lätt kan utvecklas till ett mobilberoende dels för att hjälpa unga 

mobilanvändare med rätt verktyg som i tidig ålder får erfara digitaliseringen på både gott och 

ont. 

 

 

/ Aleks Magnusson /  / Sebastian Selin / 

 

Karlshamn, den 10:e maj 2019  
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Sammanfattning 

Vi upplever att vi jämt är omgivna av digitala apparater och av digitalisering. 

Kandidatarbetets tema är ett vågat ämne där vi undersöker hur mobiltelefonen påverkar vårt 

psykiska välmående och vilka möjliga lösningar det finns på hur problemen kan hanteras. 

Vi skriver om vad det finns för mobilapplikationer som kan terapeutiskt hjälpa användaren att 

utveckla och förbättra sitt välmående. Från våra kunskapsområden vill vi med vår 

mobilapplikation bygga upp välmående. Den ska terapeutiskt hjälpa den som är i behov och 

som behöver hjälp att må bättre. Vi fördjupar oss i detta ämnesområde där vi ser det från vårt 

perspektiv med våra ögon och hanterar det efter våra erfarenheter. 

 

Vi tillämpar designperspektivet X for Change som tar upp samhällsfrågor, i detta fall så är det 

om folkhälsa. X for Change ska inte på något sätt vara upprörande eller provocerande i de 

frågor som besvaras, utan vara till hjälp under hela kandidatarbetet. 

Designprocessen delades in i två faser där ändringar av gestaltningen ägde rum. Under denna 

undersökning går vi in på nya gestaltningsmetoder där vi skapar färdiga prototyper från idé 

till hi-fi prototyper för vår mobilapplikation. Detta är ett vågat försök där vi testar oss fram 

och med tiden utvecklat en ny förmåga i vårt skapande som designers. 

 

Nyckelord; välmående, cyberterapi, mobiltelefon, skärmtid.  
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Abstract 

We believe that we are constantly surrounded by digital devices and by digitalization.  

The theme of this bachelor’s thesis is a daring subject where we investigate how the mobile 

phone affects a person's mental wellbeing and what possible solutions there are on how to 

deal with those problems. 

We are writing about what kind of mobile applications there are that can help users develop 

and improve their wellbeing. From our area of expertise, we want with our mobile application 

help users to improve their mental health and promote wellbeing. It is meant to work as a 

therapeutic tool to those who are in need of help to feel better. We immerse ourselves in this 

topic where we see it from our own perspective with our own eyes and manage it based on 

our own experiences. 

 

We use the design perspective X for Change that brings up certain societal issues, in this case 

it's about the public health. X for Change is not meant to be upsetting or provoking on the 

topic of these questions but be of help throughout the whole thesis. 

The design process is split into two phases, where changes to our application took place. 

During the whole investigation we enter new methods to create our application 

where we create finished prototypes from ideas to hi-fi prototypes for our mobile application. 

It is a bold attempt where we test ourselves and with time we have created a new ability in 

our creativity as designers. 

 

Keywords: Wellbeing, cybertherapy, mobile phone, screen time.  
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Samskrivande 

Vi skriver gemensamt på samma kandidatarbete. Arbetet har fördelats mellan oss. 

Av de fyra nyckelorden har hälften fördelats emellan oss. 

 

Aleks skriver om välmående i förhållande till användning av mobiltelefonen. Hur användaren 

förhåller sig till mottagaren som i detta fall är mobiltelefonen och fenomenet mellan både 

aktiva samt passiva aktörer. 

Sebastian skriver om iKBT vilket är internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Hur både webb 

och mobilbaserad KBT används och hur det kan öka välmående. Cyberterapi tas också upp i 

förhållande till KBT. Cyberterapin innebär att datorer och mobila plattformar används som 

ett terapeutiskt verktyg för att hjälpa de som lider av depression eller ångest. Cyberterapi har 

kommit till, för- & nackdelarna med cyberterapi och hur det används inom e-psykiatrisk vård. 
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1. Bakgrund 

Vi lever i en tillvaro där vi samlar på oss information, så kallad informationskultur, genom 

mobilapplikationer, internet och sociala medier. Vi kan enkelt söka och få tag på, det kommer 

ständigt in information och kan gradvis bli mer än vad vi klarar av. Vi använder dem för att 

hålla kontakt med omvärlden, nära vänner och familj, men kan även användas inom 

jobbsammanhang. 

Med den växande användningen av mobiltelefonen så växer även efterfrågan av digitala 

tjänster, bland annat inom digital hälsovård. I Kandidatarbetet kommer vi fokusera mer på E-

psykiatrisk vård. E-psykiatrisk vård har kommit att bli en del i vår digitala värld, men det är 

inte bara experter inom psykiatrisk hälsovård som håller på med det området. År 2012 fanns 

det mer än 13,000 hälso- & konditionsapplikationer som enbart var för iOS telefoner och 

surfplattor (Christie, 2013). Flera olika terapeutiska mobilapplikationer har utvecklats för att 

hjälpa människor som mår psykiskt dåligt. Applikationer som Woebot och Daylio är 

terapeutiska AI (Artificiell Intelligens) som har utvecklats med syftet att hjälpa de som mår 

psykiskt dåligt genom att lära användaren om hur olika beteenden som leder till en positiv 

påföljd är mer sannolikt att upprepa sig i framtiden. Detta kallas för KBT, kognitiv 

beteendeterapi. Dessa webb- och mobilbaserade internet-baserade kognitiva beteendeterapi-

applikationer har visat sig vara effektiva med att hjälpa de som mår dåligt, pratsamma AI:n 

kan erbjuda lättillgängliga och engagerande samtal samt stöd när som helst på dygnet, men 

dessa applikationer karakteriseras av dålig anslutning av användarna till applikationen 

(Fitzpatrick, K, K., Darcy, A., & Vierhile, M., 2017). 

Ända sedan 2000 så har ett antal kliniska undersökningar visat att internetbaserad KBT är 

mer effektivt än icke-behandling, men kan också vara lika effektivt som fysiska terapimöten i 

behandlingen av ångest och depression. Dock så är cyberterapi fortfarande i en tidig fas 

(Emmelkamp, 2011). 

Bland de digitala tjänsterna som finns tillgängliga, så föredrar klienter dator-baserad 

behandling än fysiska möten. På så sätt så är det svårt att veta hur representanta klienterna är. 

Enligt Emmelkamp (2011) är några av de största orsakerna till att kliniker är skeptiska med 

cybeterapi är för att de är oroliga att bli ersatta av datorer, brist på kunskap via tillämplingen 

av internet-baserade behandlingsprogram. Med detta som en utgångspunkt till vår forskning 

vill vi undersöka hur kan välmående byggas upp genom en mobilbaserad gestaltning. 
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Välmående syns sällan till, och till dess motsats så finns det ett hav med information om icke-

välmående eller psykisk ohälsa. Vi kommer under detta kandidatarbete att undersöka hur 

välmående påverkas av mobilanvändningen och hur iKBT har kommit att ha en stor 

betydelse inom cyberterapi (cyber therapy) i relation till mobilplattformer.  

Genom att använda internetbaserad kognitiv beteende terapi, iKBT, som motsats förstärker vi 

forskningen om välmående genom att ta fram för och nackdelar med iKBT. Med likheter och 

skillnader kan vi lyfta upp frågeställningen med dessa forskningskapitel. 

Carlsson (2010) jämför hur internet och mobiltelefonen i början av 1990-talet och 20 år 

framåt har förändrats markant. Ett interaktivt och mobilt kommunikationssamhälle växer 

fram jämtemot de traditionella massmedierna som finns idag. Carlsson beskriver att den unga 

generationen är den kreativa generationen, där den expanderar och använder allt mer medier 

idag. I åldern mellan 15 till 24 ägnas det cirka sju timmar av medier en vanlig dag, av dessa 

sju timmar omfattar internetanvändningen två timmar (Carlsson, 2010). I Nordicom Sverige 

rapport (2018) skriver dem att 83% av den svenska befolkningen har en smart telefon. 93% 

av unga mellan 15 till 24 år använder sociala medier i högre utsträckning än andra 

åldersgrupper. Konsumtionen och skärmtiden har markant ökat hos de unga 

medieanvändarna. Mobiltelefonen används varje dag av för att ringa och skriva till varandra 

men också på arbetsplatsen och i det privata livet. Oavsett vad vi håller på med så har vi 

mobilen ständigt nära till hands, mobila enheter har blivit en mer integrerad del av 

ungdomarnas vardag (Statens Medieråd, 2017). Det finns många faktorer som förmedlar 

varför mobilen är så viktig och hur den påverkar oss. Med detta har mobiltelefonen blivit som 

en tredje arm i våra liv. 
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1.1 Frågeställning 

Hur kan välmående byggas upp genom en mobilbaserad gestaltning? 

Syftet med frågeställningen är att användaren ska med hjälp utav en mobilapplikation bygga 

upp välmående från sin grund, få användaren att reflektera över tidigare händelser och 

utvecklas i sin egen process. 

1.2 Syfte med undersökningen 

Syftet med denna undersökning är att vi vill undersöka hur välmående kan byggas upp genom 

en mobilbaserad gestaltning. Med hjälp av en terapeutisk mobilapplikation, som tillämpar 

KBT ska användaren kunna få hjälp av mobilapplikationens olika funktioner som en 

humörsdagbok, videomaterial, kontaktuppgifter och nödnummer vid akuta behov. 
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2. Tidigare och aktuell forskning 

Under detta kapitel introducerar vi hur mobiltelefonen har fått en stor roll i vår vardag och 

hur den påverkar medieanvändaren och medieanvändarens välmående. Vi sätter samman 

vetenskaplig forskning med praktiska exempel om unga mobilanvändare och deras 

välmående. Vidare diskuteras det om vilka problem som uppstår med användningen av 

mobiltelefonen och hur cyberterapi används inom e-psykiatrisk vård. 

2.1 Mobilanvändningen och internet 

I detta kapitel kommer texten fokusera på statistik, litteratur och vetenskapliga rapporter som 

berättar om mobilanvändningen och internet. Vad som kringgår välmående i relation till just 

bruket av mobiltelefon och internetanvändningen. Detta kapitel hjälper läsaren att få en 

tydligare uppfattning om mobilproblematiken. Med hjälp av Mediebarometern (2018) 

kommer vi ta del av den statistik samt rapport som de plockat fram och använda det som 

styrka i vår undersökning.  Statens medieråd (2017) har en omfattande statistik över 

medieanvändandet. Ulla Carlsson (2010) skriver att unga användare övergår allt mer åt 

internetanvändningen bland mobila plattformar. De flitigaste internetanvändarna är mellan 

åldrarna femton till tjugofyra. De lägger ner 30 procent av sin tid på internet. Den totala tid 

som 15 till 24-åringarna spenderar på digitala medier under en vanlig dag är cirka sju timmar, 

allt från datorer, TV-apparater, radioapparater, musiktjänster till mobiltelefoner. 

Statens Medieråd (2017) rapporterar att alla ungdomar mellan sjutton och arton använder sig 

av en mobiltelefon. Tidigare år har mobiltelefonen primärt använts för att samtala och skicka 

textmeddelanden oavsett åldersgrupp.  

 

 

Figur 1. Om du tänker på din fritid, ungefär hur ofta brukar du…? (Statens Medieråd. 2017. s.23). 
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Samtidigt använder vi mobiltelefonen till en betydligt större skala. Det interaktiva och mobila 

kommunikationssamhället växer allt mer för varje dag. Mobilanvändandet tar över 

fritidssysslorna där åldersgruppen mellan sjutton till arton år, når hela 98% när det kommer 

till att använda mobilen på sin fritid. Mobiltelefonen avser idag ett större 

användningsområde. 

 

Figur 2. Använder du mobiltelefon? (Statens Medieråd. 2017. s.19). 

Mobiltelefonen räknas numera lika mycket som en extern fickdator. I rapporten (Statens 

Medieråd, 2017) förekommer frågan om någon känner till någon som har råkat ut för något 

på internet eller via mobiltelefonen under det senaste året. Äldre målgruppen mellan sjutton 

och arton år uppger att de känner någon som blivit utsatt flera gånger i månaden eller veckan 

medan den yngre målgruppen visar färre procent. Skillnaden mellan könen är markant i de 

båda äldre åldersgrupperna. Hos pojkar i åldern mellan 17–18 svarade 22% att de känner 

någon som blivit mobbad eller utsatt. Motsvarande hos flickor är 29% som känner någon i 

samma situation. När det gäller de människor som själva blivit utsatta för något på internet 

eller via mobilen är svaren betydligt lägre i procent. Det förekommer oftare att man känner en 

bekant eller någon som blivit utsatt än vad man själv varit med om. Av de 17 till 18 åringar 

som har blivit utsatta, så ligger procenten på 19%. 
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Figur 3. Känner du någon som råkat ut för något av följande på internet eller via mobilen under det 

senaste året? (Statens Medieråd. 2017. s.60). 

 

Det framkommer i studierna (Statens Medieråd, 2017) att desto äldre åldersgruppen är desto 

vanligare blir det med att lägga ut bilder offentligt som kan vändas emot en för att såra eller 

skada andra. Av de som upplever att de blivit mobbade eller trakasserade sker det just via 

elaka kommentarer, stötande bilder eller hets mot folkgrupp. Andelen som anmäler ökar med 

åldern. Trots den begränsade andel som upplever nätmobbning är en majoritet som inte någon 

gång anmält fall som inträffat på internet eller i mobiltelefon. Det är ungefär lika stor mängd 

som har anmält inlägg på sajten som det är personer som svarat ”Nej” och ”Vet inte”. 

Slutsatserna som kan dras ifrån detta resonemang är att de som svarat ”Vet inte” är osäkra på 

om det över huvud taget fått hjälp. Återkopplingen är svag och dessa individer lämnas kvar 

med ett frågetecken. 
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Figur 4. Har du någon gång gjort en anmälan om något som inträffat på nätet? (Statens Medieråd. 

2017. s.63). 

 
Figur 5. Fick du någon hjälp av den du anmälde till? (Statens Medieråd. 2017. s.64). 
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2.2 Fenomen, materia och aktörer 

Förhållandet mellan människan och mobilen ligger väldigt nära till hands. Mobiltelefonen 

används inte bara som en maskin för att kommunicera mellan samtal och text. Karen Barad 

och Elza Dunkels delar med sig av deras perspektiv på mobilens och internets relation till 

användaren. Hur fenomenet mellan människa och mobil påverkar varandra. Mobilen som 

materialitet, hur den uppfyller våra behov och accountability det vill säga vilket ansvar vi har 

till mobilen. De skall öka förståelsen för hur bland annat materian, mobilen är i förhållande 

till användaren, människan. Dunkels går mer in på djupet hur fenomenet ser ut mellan 

användare och hur materian förhåller sig till användaren. Karen Barad sätter in oss i rollen 

där vi ökar förståelsen för hur materian uppför sig och hur den förhåller sig till människan. 

Elza Dunkels (2012) skriver om hur unga användare och ny teknik hör till framtiden i 

retoriken. Hon beskriver det som både hotfull och hoppfull. Att unga användare är så kvicka 

på att lära sig nytt men att de inte är erfarna av det tidigare och tillförlitliga. Hon sätter in 

denna nya teknik i olika stadier där hon förklarar förhållandet mellan användarna, tekniken 

och hur vi förhåller oss till den. Fenomenet förändras konstant med tiden. Första stadiet 

handlar om hur en konsumentprodukt presenteras och kommer till den allmänna marknaden. 

Konsumenten är skeptisk och osäker på den nya produkt som går att köpa. 

Här överväger konsumenten om tekniken är nödvändig eller behövs överhuvud taget. I stadie 

två skriver Dunkels om hur tekniken blir allt mycket viktigare dels för oss och hur den 

övergår från att vara ointressant till en mer värdefull ägodel. Tekniken blir allt mer vardaglig 

och börjar sätta sin prägel bland människorna. Sista stadiet behandlar vi tekniken som 

vardagsteknik, hur ofta den förekommer i våra liv och hur viktig roll den har för varje 

användare. Dunkels (2012) skriver att hon använder bemärkelsen vardagsteknik då man inte 

tänker på produkten som teknik utan hur man hanterar den i vardagslivet. Det har redan 

nämnts tidigare vilka användningsområden vi brukar mobiltelefonen. Det är helt och hållet 

upp till varje användare. 

Fenomen inom vardagstekniken har ökat kraftigt hos oss medieanvändare. Ny teknik kan inte 

anses som ett isolerat fenomen, utan sättet den används på kan ge ursprung till flera nya 

fenomen som utvecklas i samspel med tekniken. Mobilen har en stor mängd egenskaper och 

gör det svårt för oss att veta hur man ska förhålla sig till den. Dessa fenomen kan uppfattas 

som problematiska fast också praktiska av användarna. Dunkels (2012) diskuterar hur 

beteendet förändras runt om materian i det sista stadiet. Att det inte är enbart tekniken som 

påverkar oss utan hur förhållningssättet kring tekniken förändras. 
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Karen Barad (2007) skriver om fenomen på samma sätt som Dunkels diskuterar fenomen 

mellan användare av tekniken och tekniken som mottagare. Fenomenen uppkommer i 

interaktioner mellan aktörer. Båda två menar att det finns mänskliga aktörer och icke-

mänskliga aktörer som förhåller sig till varandra. Karen Barad beskriver att materia inte är 

passivt död. Materian agerar och ger mening till dess omgivning. Barad säger att materia 

skapar mening och agerar samt intra-agerar. 

“But matter and meaning, the literal and the figurative, are never as separate as we like to 

pretend” (Karen Barad, 2017, s 362). 

En materiell kropp kan forma en människas uppfattningar, känslostämningar och agerande 

med samma starka kraft som en människa kan forma och ombilda materiella föremål. Om vi 

använder mobiltelefonen som exempel, majoriteten av mobilanvändarna skulle säga att 

mobilen är livlös apparat. Om vi vänder på det förblir mobiltelefonen mer betydelsefull. 

Många anser att materian är livlös men det ifrågasätts snabbt om vi tänker på hur vi använder 

den dagligen och fyller den med våra behov, husnycklarna till hemmet blir lika betydelsefulla 

som användningen av mobiltelefonen. 

Med de olika fenomenen som förekommer, skriver Barad att agentiska snitt uppstår i olika 

fenomen. Ett avgränsat skede i ett händelseförlopp förändras konstant och flödet med 

interaktioner ökar och minskar. Tekniken och handlingarna kan uppfattas olika beroende på 

vem som använder sig av den. Lucy Suchman (2003) beskriver accountability som ett ansvar 

där användaren har en ansvarsskyldighet för sina handlingar. Handlingen är situerad genom 

att den formas ögonblick efter ögonblick som svar på specifika händelser. På samma sätt som 

accountability appliceras på mobilanvändaren kan det likaså appliceras på oss skapare av 

gestaltningen. Vi kan inte ge ett korrekt svar på hur mobilapplikationen skall tolkas eller 

brukas men vi kan ge en riktning till hur användaren kan använda den. 

 

Med Dunkels svar på Suchman kommer de överens att det inte helt och hållet handlar om 

tekniken utan mer eller mindre på hur mobilanvändarna förhåller sig till mobiltelefonerna. 

Beteendet, handlingarna och ansvaret ligger hos både materian och aktörerna där de fyller 

värde i de interaktioner som skapas. Från kapitel 2.1 har statistik visat att användning utav 

mobiltelefoner ökat samt att användarna övergått från ett normalt beteende till den 

mobilproblematiken vi ser idag. Det är upp till var och en vilket ansvar man sätter på sig själv 

och hur de tas emot av andra runt om en. 
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2.3 Cyberterapi 

Cyberterapi innebär att datorer och mobila plattformar används som ett terapeutiskt verktyg 

för att hjälpa klienter som lider av depression eller ångest. Cyberterapi kan hänvisa till flera 

olika former av kommunikation. Bland annat så finns det online guider, tester och 

utvärderingar; men också för korta samtal med psykologer via videosamtal eller e-post. 

Cyberterapi kan komma i form av formellt stöd eller informellt stöd, beroende på vad 

klienten som söker hjälp önskar för typ av hjälp med sina problem. 

Formellt stöd är att klienter betalar för möten med en specifik terapeut som klienten önskar 

att träffa. Informellt stöd är bland annat att man ringer in till olika frivilliga organisationer 

som arbetar med att hjälpa de som mår psykiskt dåligt, där de kan ringa in och få prata med 

någon. Med de olika typer av cyberterapi så har användningen av datorer och teknologier 

som bidrar med olika former av cyberterapi ökat och så har även antalet klienter som söker 

efter dessa online tjänster ökat (Callahan & Inckle, 2012). Cyberterapi har sina för- och 

nackdelar med dess effektivitet.  

En av fördelarna som Callahan och Inckle (2012) ser; är att klienter kan se cyberterapi som 

en mindre avskräckande metod på grund av att det kan anpassas på distans. Botella, Garcia-

Palacios, Baños & Quero (2009) skriver om hur klienter kan öva på mer konkreta 

interaktioner med omvärlden via en VR miljö och göra dessa övningar i sin egen takt. Genom 

att ha möjligheten att göra dessa interaktioner i sin egen takt betyder det att de kan uppleva 

påföljderna upprepande gånger och samtidigt lära sig hur de kan hantera situationerna utanför 

en virtuell miljö som skulle kunna hända i verkligheten.  

En annan fördel med cyberterapi är att det finns en grad av anonymitet och sekretess genom 

att utföra samtalet via en digital plattform. Genom att ha samtalen på en digital plattform så 

lättar det på trycket hos personen som söker hjälp och ger de möjligheten att vara mer öppna 

och uppmuntrar att de berättar mer ingående på vad som orsakar deras icke-välmående. 

Callahan et al. (2012) nämner i texten att detta kallas för ”online inhibitionseffekten”, vilket 

är rädslan för att terapeuter ska döma sina klienter för det som klienterna berättar, så 

cyberterapi ses vara mer säkert för klienterna, då de inte kan se eller höra terapeutens 

reaktioner. Detta ger då en känsla av tillit och förståelse emellan användaren och mottagaren.  

Enligt en undersökning av Schuster R, Pokorny R, Berger T, Topooco N, Laireiter A-R  

(2018) om fördelar med web-baserade applikationer så är några av de största fördelarna att 

webbaserade cyberterapeutiska applikationer håller en viss grad av sekretess och att 
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användarna kan hålla sina diskussioner diskreta via applikationen. Som tidigare nämndes av 

Botella et al. (2009) så berättar de att genom att göra interaktioner i sin egen takt så kan de få 

uppleva scenarion upprepade gånger och samtidigt lära sig hur situationerna skulle kunna 

hanteras utanför en virtuell miljö. Under rank 3 på följande bilaga visar figuren hur övningar 

via en terapeutisk applikation kan vara tidsmässigt flexibla, det vill säga att ha möjligheten att 

göra dem i sin egen takt, vilket gör det mer tillämpligt att anpassa övningarna efter sitt eget 

schema, så användaren inte behöver känna någon stress (Se Figur 6).

 

Det finns ett antal spekulationer att cyberterapi kan hjälpa och uppmuntra en klient att berätta 

om sina problem, eftersom det finns en grad av anonymitet och sekretess genom att utföra 

samtalet via nätet, som inte är lika tydlig i fysiska bemötanden hos kliniker (Callahan & 

Inckle, 2012).   

En av de största nackdelarna med cyberterapi är säkerheten av användarens data. Trots att de 

flesta cyperterapeutiska mobilapplikationer tillämpar toppmoderna säkerhetsprotokol, så har 

den digitala tillämpningen av terapeutisk vård har blivit sårbar till olika former av 

cyberattacker som kan få tag på användarens personliga information och i värsta fall 

klinikens data.  

 En keystroke logger – oftast känd som keylogger, är en programvara som registrerar 

tangenttryckningar, används oftast för att få tag på lösenord till olika plattformer. 

 Trojan virus – ett datorprogram som kan spionera på användare, göra betalningar i 

användarens namn eller skicka skräppost. 

 E-post som innehåller skadlig programvara som söker efter specifik infomation. 

Figur 6: Lista på fördelar med web-baserade applikationer. Schuster, R et al. (2018). 
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Med de olika faktorer som Gaggoli, A., & Giuseppe, R. (2013) nämner ovan om riskerna med 

cyberterapi. Datasäkerhet ligger på 5:e plats på största nackdelar enligt Schuster et al. (2018, 

se Figur 7). Användningen av mobila teknologier och cyberterapi måste hålla fast vid strikta 

etiska protokoll. Bland annat är kraven att användaren måste informeras av vetenskapliga 

moduler, designad i samarbete med terapeuter, designad att integrera nuvarande kliniska 

övningar som används av klienter under tillsyn av professionella terapeuter (Gaggoli et al. 

2013). 

De största nackdelarna är inte bara om datasäkerhet, men även bristen på terapeutiska process 

synpunkter, bland annat bristen på icke-verbala signaler eller om användaren går igenom en 

psykisk kris. Med dessa nackdelar så bör ett system utvecklas som kan hjälpa med att 

underlätta dessa problem.  Många av de cyberterapeutiska applikationer som finns idag, 

används oftast KBT för att hjälpa de som lider av ångest eller depression. Det har kommit 

terapeutiska applikationer som använder sig av AI som använder sig av mer internetbaserad 

KBT för att behandla depression, ångest och allmänna sömnproblem. Denna form av 

cyberterapi kallas för iKBT, som vi kommer gå djupare in på vad det är och hur det används. 

 

Figur 7: Lista på nackdelar med web-baserade applikationer. Schuster, R et al. (2018). 
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2.3.1 Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi 

iKBT (Engelska: Computerized Cognitive Behavioral Therapy) eller Internetbaserad 

Kognitiv Beteendeterapi är en digital form av Kognitiv Beteendeterapi som kan finnas på 

flera olika plattformer (datorer, surfplattor och mobiltelefoner). Denna form av terapi kan 

utföras på distans utan tillsyn och finns tillgängligt via ett program eller via internet. 

Beroende på vad personen behöver hjälp med så kan IKBT hjälpa med: 

 Hur användaren kan hitta kopplingen mellan tankar, känslor och beteende. 

 Identifiera och utmana negativa tankemönster 

 Avslappningsmetoder 

iKBT bidrar med ett mer privat alternativ till terapeutisk KBT. Det tar bort känslan av att 

behöva se en terapeut och ger klienter möjligheter använda sig av denna metod i den takt de 

vill, då programmen kan användas på den plattform användaren önskar. Bland vuxna så har 

iKBT visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för att behandla depression, ångest och 

PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) (Stallard, Richardson & Velleman, 2010). 

iKBT används på olika plattformar, det som ofta är gemensamt med programmen är att de är 

interaktiva med olika övningar, frågor och videoklipp. Med den växande användningen av 

mobiltelefoner så har iKBT blivit en växande trend. En trend inom iKBT som börjar bli mer 

populär är Artificiell Intelligens som använder sig av KBT för att hjälpa användarna.  

Ett exempel på en sådan applikation är mobilapplikationen Woebot. Woebot är ett AI som lär 

användaren att tänka igenom situationer med steg-för-steg vägledning från Woebot, som 

använder sig av KBT. Användaren fyller i ett valfritt namn och sedan så kan användaren 

börja att prata med Woebot. Woebot skickar notifikationer till användaren att applikationen 

vill checka in på användaren. Woebot frågar användaren vad de gör vid tiden av sin ”check-

in” och frågar sedan vilket humör som passar best in på hur de mår. Om användaren är ledsen 

så kommer Woebot med en berättelse om någon som hade en liknande situation som kan ha 

hänt användaren och kommer med övningar som användaren kan utföra, övningarna är helt 

frivilliga så användarna inte känner ett tvång. Användarna kan även se ett ”mood-chart” i 

applikationen så användarna kan se en graf på deras humör. Woebot ger inga svar på 

problem, utan frågar de rätta frågorna som användarna själv kan lösa (Woebot, 2019). När det 

gäller mer akuta fall så hänvisar Woebot till olika nummer som användaren kan ringa, bland 

annat nödnummret 112 och flera andra nummer. 
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Enligt Woebots hemsida så har Woebot visat sig reducera symtom som är kopplade till ångest 

och depression på bara två veckor. Med två miljoner meddelanden i veckan så utvecklas AI:t 

mer och mer för att förbättra sin förmåga att hjälpa användaren (Woebot, 2019). 

Trots att Stallard et al (2010) och deras studie om iKBT har visat möjlig effektiv behandling 

så finns det väldigt få program som är utvecklade specifikt för barn och yngre ungdomar, då 

många av programmen är anpassade för vuxna och att det finns begränsad forskning om 

användningen av iKBT hos ungdomar till samma grad som hos vuxna (Stellard et al, 2010). 

Ett av de största problemen med iKBT är frånvaron av ett terapeutiskt förhållande mellan 

klienten och terapeuten, men också av program som inte är anpassade till individuella behov. 

Ett terapeutiskt förhållade och professionellt stöd är några av de största problemen med 

iKBT, medan möjligheten att använda iKBT hemifrån visade sig vara den största fördelen. 

(Stallard et al, 2010). 

I överlag så visar det att kliniker är generellt positiva över användningen av iKBT, särskilt för 

ungdomar. Dock så finns det begränsad forskning om hur iKBT kan anpassas för ungdomar, 

hur iKBT skulle kunna tillämpas för mer allvarliga problem och hur stort terapeutiskt stöd 

användaren behöver. (Stallard et al, 2010). 

 

 

Mobiltelefonen har med tiden utvecklats och blivit en ledande apparat som omsluter vår 

digitala värld. Mobiltelefonen avser idag ett större användningsområde där mobilanvändaren 

kan söka efter information och använda praktiska applikationer som underlättar vardagens 

aktiviteter. Med mobiltelefonen kommer också ett ansvar där användaren behöver tänka på 

vilka val som görs, vilka behov vi fyller den med, hur vi samverkar med den, vilken relation 

den har till oss och vår omgivning rumt om oss. Mobilen kan få oss att må bra men också 

mindre bra. I utvecklingen har det kommit flera hälsoapplikationer som ska förebygga 

psykisk ohälsa och hjälpa mobilanvändaren med sitt välmående. Internetbaserad kognitiv 

beteendeterapi kommer att bli en växande norm med den ständiga digitaliseringen av 

hälsotjänster. Bland annat så har flera mobilapplikationer utvecklats för att fungera som ett 

terapeutiskt verktyg och främja användarens välmående. 
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3. Metoder 

I detta kapitel kommer vi att berätta om vilket designperspektiv vi har jobbat med. Vi tar 

också upp vilka gestaltningsmetoder, programmeringsmetoder, produktions- och 

projektmetoder som vi har valt att arbeta med. 

3.1 X for Change som metod 

Uttrycket ”X for Change” kom till 2004 av spelföreningen Games for Change (2018). Målet 

med Games for Change är att få spelutvecklare och sociala innovatörer att driva förändringar 

i verkligheten med hjälp av spel och teknik som hjälper människor att lära sig, förbättra sina 

samhällen och bidra till att göra världen till en bättre plats med hjälp av social förändring. 

Games for Change tar även upp andra aktuella frågor som samhällsproblem, miljömässig 

hållbarhet, medborgerligt engagemang, rättvisa och folkhälsa. 

Horn (2014) tar upp två olika spel som upplyser problemen om hållbar utveckling som 

exempel för att upplysa familjer att vara mer medvetna om elkonsumtion i hemmet samtidigt 

som de spelar spelet. Detta gör så att designers får fler möjligheter att kunna framföra de 

resultaten i projektet. Vilket (Swain, 2007) skriver om hur spelutvecklare som håller på med 

Games for Change vill öka medvetenhet om ett problem som finns i världen. 

Det Swain skriver om behöver inte bara kopplas till spel, utan till andra digitala former av 

projekt vars syfte är att lyfta fram förändringar i världen. Djupare in i texten så skriver vi om 

hur vi har använt oss av X for Change i vår designprocess på sidan 37. 

3.2 Design av informationsteknik 

Med hjälp av Löwgrens och Stoltermans (2004) bok, design av informationsteknik, är till 

hjälp för de designmetoder och designprocessen som tillämpas i arbetet. Löwgren & 

Stolterman går in på olika former av designmetoder och designprocesser, hur författarna tar 

upp designteoretiska frågor som designprocessens natur, begreppet designförmåga och vad 

det omfattar, samt metodernas roll i design. 

Vi kommer använda oss av denna bok till vår gestaltningsfas, för vi ser boken som en 

informell handbok för att skriva mer fördjupat om vår gestaltning, och om vilken/vilka 

designmetoder och designprocesser vi har använt. Boken fokuserar också på vad en designer 

är och hur en designer kan visualisera design i olika format. 
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3.3 Designmetoder 

Löwgren och Stolterman (2004) formulerar att brainstorming-processen övergripande består 

av tre olika steg. Det första steget är att samla ihop en grupp människor. Steg två är att utan 

kritik eller noggrann undersökning generera idéer. Sista steget är att man ska kombinera 

resultatet för att ta det vidare till nästa fas. Tankeanknytningen efteråt tar effekt och skapar 

nya vägar i processen. Genom denna metod skapar det en ny miljö för nya koncept och kan 

därifrån föra projektets teoretiska samt praktiska process framåt. 

Skissen är designerns främsta verktyg, som används på olika sätt genom hela 

designprocessen. Att skissa innebär att skapa en simpel grundläggande idé om något. Först 

består skisserna av enkla idéskisser, kladd, små anteckningar eller dylikt. Skissen är till för att 

kunna bygga vidare på de antecknade idéerna och för att föra reflektioner framåt i arbetet. 

Det testas och gestaltas för att ta idéerna vidare till en mer fast konstruktion (Löwgren & 

Stolterman, 2004). 

Nilsson, Ericson och Törlind (2015) beskriver kollage som en samling av bilder. Meningen 

med denna är att skapa en visuell representation, digital som analog. Kollaget används 

tämligen tidigt i designprocessen som grund för att vägleda oss som designers men även till 

övriga intressenter. 

Moodboard är ett typ av bildcollage som visar attribut och miljöer för att på ett visuellt sätt 

beskriva stämningar samt typiska detaljer eller färger. Moodboarden är även till hjälp för 

designerna att kunna kommunicera och ta fram ett tema där bilderna visar om den är mjuk 

och lugnande, hård och tuff eller modernt. Detta collage kan ses som en 

inspirationskälla som kan bidra till idégenerering (Österlin, 2003). 
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3.4 Gestaltningssmetoder 

React Native är ett JavaScript ramverk som används för att skapa mobilapplikationer till iOS 

och Android mobiltelefoner genom att omvandla koden till Native Applikationer, med andra 

ord; applikationer till en specifik plattform. React Native använder både JavaScript och React 

till sin kod. Så de som vill göra en mobilapplikation kan göra det i JavaScript med detta 

ramverk, för då behöver personen inte lära sig Java eller C# för att utveckla Android 

applikationer och Swift eller Objective-C för iOS  (Facebook, 2019). 

Vi valde att jobba med React Native för att vi ville testa att koda i något som vi inte har 

använt oss av förut, så det är en utmaning för oss. 

Adobe XD (Adobe Systems, 2019) är ett verktyg som används för att designa digitala 

mockups. Det är skisser på hur en färdig webbsida, mobilplattform eller ett program ska se ut. 

Med text, färgade fält, och knappar med flera funktioner. 

Med hjälp av programmet Adobe XD kan vi designa och skapa enkla prototyper till digitala 

plattformar. Adobe XD används för att skapa mockups på hur vår gestaltning skulle fungera 

och hur den skulle se ut estetiskt och praktiskt lagd. Vi valde detta verktyg för vi ansåg det 

som ett perfekt verktyg för att visualisera vår mobilapplikation. Vi anser också att det är ett 

bra verktyg för att skapa en klickbar prototyp utan att behöva använda kod. 

Photoshop (Adobe Systems, 2019) används som ett digitalt bildbehandlingsprogram. Med 

programmets verktyg och funktioner diskuterades det mellan oss som designers om vilka 

designval som genomförs. Genom Photoshop alstrades konceptboards, moodboards för att 

presentera arbetet för klienter, handledare och övriga användare. Illustrationer och symboler 

skapas till mobilapplikationen. 
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3.5 Projektmetoder 

Åsa Nilsson, Åsa Ericson och Peter Törlind (2015) bok, Design process och metod har hjälpt 

till den grafiska och estetiska fasen i arbetet. De redovisar olika designmetoder och 

projektmetoder som hjälper designern med arbetet framåt. Det har även hjälpt oss att 

successivt ta oss framåt i processens olika faser.  

Övergripande syftet med aktiviteten är att åstadkomma ett bra projektresultat genom att 

strukturera projektet och assurera att alla deltagare i projektet nyttjas på bästa sätt som 

möjligt (Nilsson, Ericson och Törlind, 2015). Liknande KanBan: Kanban är en metod för att 

hantera kunskapsarbete med betoning på "just in time"-leveranser utan överbelastning av 

gruppmedlemmarna. I denna process visualiseras uppgiften för deltagarna så att de kan se vad 

som behöver göras. Vi använder oss av Trello, en form av KanBan, som används via en 

webbsida eller mobilapplikation. Trello har haft väldigt stor betydelse i struktureringen av 

undersökningen.  

I på en tidsaxel har processens faser skrivits in. De olika processerna är kategoriserade i tre 

olika statusar, att göra, pågående och avklarade aktiviteter. När varje aktivitet är klar läggs de 

över i en gemensam lista på vad som är avklarat. Successivt går processen från start till slut. 

 

Sammanfattningsvis så har vi fått lära oss nya metoder, där vi har fått lära oss att strukturera 

arbetet från start till slut. Löwgren & Stoltermann har varit till hjälpt under arbetets gång. De 

har hjälpt oss att se hur metodernas roll i design och hur vi kan utveckla vår förmåga i 

förhållande till de olika metoderna. Med vår aktuella forskning har vi bearbetat ett 

designperspektiv som tar upp aktuella samhällsfrågor. Genom iterativa designmetoder har vi 

resonerat över olika valmöjligheter och lösningar. Samtidigt har vi också gått in på helt nya 

gestaltningsmetoder som har hjälpt oss att utveckla nya erfarenheter inom design och 

programmering. Vidare i kandidatarbetet så går vi in i designprocessen till gestaltningen och 

de ändringar som vi har fått göra till gestaltningen, vad för problem som har uppstått och hur 

vi gick till väga med designen till vår gestaltning.  
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4. Designprocess 

I detta kapitel går vi in på vad för typ av gestaltning vi har gjort till vår undersökning, hur vi 

har gått till väga och vad för problem som har uppstått under designprocessens 

konstruktionsfas.  

Med vår mobilbaserade gestaltning ska användaren kunna använda applikationen för att 

främja sitt välmående. En humörsdagbok där man kort skriver om sin dag, väljer en ikon som 

representerar humöret där man beskriver hur man mår och skickar in informationen till 

applikationen. Genom att anteckna om sitt humör ska man få en större översikt på sitt 

välmående och i utvecklingsfasen få ett bättre välmående. 

Eftersom vi läser två olika program (Digital Bildproduktion och Interaktion med 

webbteknologier) så vill vi även undersöka hur vi båda kan bidra med en medieteknisk 

gestaltning utifrån våra programs medietekniska perspektiv. Genom att utgå ifrån Löwgren & 

Stoltermans (2004) tre abstraktionsnivåer; vision, operativ bild och specifikation kommer det 

vägleda oss genom designprocessen. De tre abstraktionsnivåerna berör varandra i en 

dynamisk process. Designprocessen är utmanande och varierar under processens gång. 

Designprocessen är inte linjär som på en tidsaxel utan rör sig upp och ner. Justeringar, 

retuscheringar och ändringar kommer att gång på gång ske och det påverkar arbetet till ett 

närmare resultat. Se nedanstående figurer 8 & 9. 

 

Figur 8. Löwgren & Stolterman: 

Designprocessens abstraktionsvivåer: vision, 

operativ bild och specifikation (2004. s.25). 

 
Figur 9. Löwgren & Stolterman: 

Designprocessens tidslinje. (2004. s.34). 
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4.1 Ansvarstagande 

Under gestaltningsfasen utmanas vi skapare, att utveckla vår designförmåga. Design är alltid 

relaterat till en unik situation. Designern själv måste vara den som tar ansvar av förmågan att 

kunna använda sitt kunnande i en specifik situation. Genom diskussioner och gemensamma 

beslut tas det nya ansvarstaganden inför varje design-situation (Löwgren & Stolterman 2004).  

Lucy Suchman (2003) beskriver ansvarstagande eller accountability som ett ansvar där 

användaren har en ansvarsskyldighet för sina handlingar. Handlingen är situerad genom att 

den formas gång på gång som svar på situerade tillstånd. I följande kapitel kommer vi 

beskriva hur vi gått till väga och vilka val vi gjort. 

Med sitt ansvar i processen behöver designers tänka på vilka val de gör. Vi designers behöver 

skapa en känsla för funktionella, estetiska, etiska aspekter av design. Man behöver en känsla 

för kvalitet och uppövas. Vilka val och tillvägagångssätt vi tar är betydelsefulla för 

slutproduktionen. 

4.2 Vision 

När vi kom fram till vår frågeställning så började vi diskutera kring vad vi ville göra för 

gestaltning. Det var en utmaning för oss att komma på vad för gestaltning vi ville skapa. 

Vår externa part, Lotusmodellen AB, kom med förslag att göra någon form av digital 

plattform. 

De vill förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna via denna digitala plattform. 

Med ytterligare samtal från handledare och övriga samtalspartners kom vi fram med att göra 

någon form av applikation. Med det så skapades en ny idé-fas där det diskuterades vilka 

digitala plattformar ungdomar använder idag. Från tidigare forskning om vilka plattformar 

som var aktuella så stod mobiltelefonen högst upp på listan. Så vi beslöt oss för att göra en 

mobilapplikation, med mål att applikationen ska bygga upp välmående och att vi ansåg det 

var ett bra sätt till att nå ut till vår målgrupp.  

Vi använde oss av Löwgrens & Stoltermans (2004) designmetod brainstorming. Därifrån 

utgick vi från deras modell. Denna designmetod blev vår startpunkt för att komma fram med 

snabba idéer på vad vi ville göra för gestaltning. Det diskuterades allt från att göra en 

interaktiv film, en interaktiv webbsida och en mobilapplikation. Vi kom fram med att göra en 

mobilapplikation där vi upplever att digitaliseringen av mobiltelefonen är väldigt hög. 

Tillgängligheten av att ha en mobiltelefon är betydligt lättare idag och hur enkelt det är att 

ladda ner och använda sig utav mobilapplikationer.  
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4.3 Operativ bild 

I detta delkapitel så går vi vidare i designprocessen utifrån vår vision och börjar visualisera 

vår operativa bild av vår mobilapplikation. Vilka designval vi har gjort och vad vi behövde 

ändra i vår design. 

4.3.1 Första fasen 

I den första fasen av vår operativa bild började vi att konkretisera lösningarna. Genom lätta 

skisser, sammanställningar av bilder och flödesschema som beskriver situationen eller 

designlösningen. Steg ett var att skissa hur vi ville forma vår mobilapplikation. På varsitt 

pappersark skissades det och när vi var klara satt vi tillsammans med varandras skisser och 

resonerade för- och nackdelar. Redan i denna fas var det viktigt att bestämma och fylla ut den 

kommande prototypen med funktioner som man kan använda sig av i applikationen. 

 

Figur 10: Analog skiss på hur mobilapplikationen ska formas. 2019. Egen bild. 

 

Med hjälp på traven hade vi vår externa part som vi tog hjälp av. Vi tittade på vad de hade för 

önskemål och vad de ville få ut av sin tjänst. Det sparade oss tid att kunna begränsa oss till 

vilka funktioner som ska vara med och vilka som inte ska vara med. Funktioner som var med 

från början var följande: Inloggningssida, loggbok, återkoppling på loggbok, 

informationsvideo, kontaktnummer och en chatt där man kommunicerar mot en Artificiell 

Intelligens robot som svarar på vad användaren skriver. 
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De analoga skisserna var nu färdiga och övergick mot de digitala metoderna. Med hjälp av 

programmet Adobe XD (Adobe Systems, 2019), från idé till färdig prototyp på snabbast 

möjliga sätt, den är till för att skissa och designa digitalt till alla tänkbara plattformar såsom 

mobil och webbplattformar. Med Adobe XD kan vi visualisera våra idéer, testa och dela dem 

med andra i vår omgivning. 

Vidare användes moodboards i grafisk design, webbdesign och filmskapande för att nämna 

några. Moodboard innebär alltså att bilder, texter och fysiska material sätts ihop till ett 

collage för att förmedla en viss känsla. Detta kan göras digitalt, men ett fysiskt collage har 

större påverkan på betraktaren. 

Vår moodboard är ett redskap för att kunna visualisera, redovisa och kommunicera vår 

kreativa process. Moodboarden gör det enklare att fånga och förmedla rätt stämning eller 

känsla. Innehållet i en moodboard kan användas för att fördjupa betraktaren. Med hjälp av att 

kartlägga idéer, skisser och annat kreativt material hjälper det oss att kunna hålla den röda 

tråden under arbetsprocessen. Sammanställd med bilder, färgkartor och symboler skapas en 

moodboard så nära rätt resultat som vi designers kan föreställa oss. 

 

Vi som designers med vårt ansvar har tänkt mycket på hur användarupplevelsen kan upplevas 

och gestaltas på allra bästa sätt. I vår moodboard använder vi oss av liknande färger som 

ligger nära naturen. Skog, vatten och övriga element som bidrar till naturens konst. Med hjälp 

av kreativt sökande bland bilder som representerar berg, dalar, bäckar och sjöar kombinerade 

vi ihop dessa till vår kanvas som beskriver vår moodboard. Vi valde naturen och försökt att 

efterlikna naturen så mycket som möjligt för att vi som skapare känner ett lugn och ro där vi 

kan vara oss själva och må bra. På samma sätt som vi finner lugn vill vi att användaren också 

ska känna samma känslor som vi gör när vi valde naturen. Reducera den psykiska ohälsan 

och bygga upp välmående. 

Med hjälp av programmet Adobe XD (Adobe Systems, 2019) har det skissats fram idéer och 

mer konkreta exempel på lösningar till en färdig mobilapplikation. Från penna och papper har 

vi skissat och överfört våra idéer till programmet.  

Det grafiska och estetiska producerades och applicerades på den gemensamma kartlagda 

kanvas som vi har skapat tillsammans. Fokusen hamnade först på det generella innehållet i 

programmet. Den generella bilden ska fånga upp och ge åskådaren en insikt på vad 

applikationen kommer att innehålla. Med hjälp av Adobe XD navigerings verktyg kan man 

dra och släppa hur man navigerar på sidan. 



30 
 

 

Figur 11. Skärmbild på första upplagan av prototyp i Adobe XD. (2019). Egen Bild. 
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4.3.2 Andra fasen 

I fas två fick vi göra drastiska ändringar och ta nya beslut om vad för innehåll som ska vara 

kvar och vad som ska läggas till i gestaltningen. Vi fick begränsa funktionerna till rimliga 

tidsramar med tanke på den tiden som vi hade kvar. Vi hade samtal med handledare, vår 

externa part och varandra för att komma fram till ett närmare beslut om innehållet. 

 Från första fasen övergick vi från en rörig och ostrukturerad prototyp till en mer stilren 

prototyp. Kartläggningen av den nya prototypen blev tydligare och enklare att hantera. 

Valet av bilder och innehåll drogs ner drastiskt. Gemensamt strukturerade vi vår mock-ups 

med ett mer tänkbart färgschema. 

Illustrationer i form av granar, dalar och berg bland annat har tagits fram i Adobe Photoshop 

för att därefter lägga till symbolerna på Adobe XD plattformen. När alla illustrationer och 

symboler är infogade i applikationen exporteras dem i olika bildupplösningar. Dessa filer ska 

underlätta för utvecklaren att formge och koda ihop en hi-fi prototyp utifrån de digitala 

skisserna. 

 

 
Figur 12. Skärmbild på andra upplagan av prototyp i Adobe XD. (2019). Egen Bild. 
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Lupton och Phillips (2008) skriver om hur färger kan förmedla stämning, beskriva verklighet 

eller fastställa information. Designers använder färg för att få vissa saker att stå ut som till 

exempel varningsskyltar och för att försvaga andra saker som kamouflage. Färg existerar 

bokstavligen i ögat av den som ser den. Vi kan inte uppfatta färgen tills ljuset studsar av ett 

föremål eller avges från en källa och går in i ögat. 

Med hjälp av Newtons färghjul kan vi 

beskriva förhållandet mellan färger. 

Färger som ligger nära varandra på 

färghjulet. Att använda dem tillsammans 

ger minimal färgkontrast och naturlig 

harmoni, eftersom varje färg har något 

element gemensamt med andra färger i 

sekvenserna. 

Varje färg på hjulet visas här i en 

progressiv serie med olika värden, nyanser 

och toner. 

Figur 13. Lupton & Philips, Newtons färghjul (2008. s.75). 

 

Vi använder det graduerade färghjulet för att hitta kombinationer av färger som liknar värdet 

eller mättnaden, eller använd det för att skapa jämlika relationer mellan dem. 

(Lupton & Phillips, 2008) 

Färg är väldigt omfattande beroende vilket perspektiv vi ser från. Vi har begränsat valen så vi 

har det enklare att jobba med färgcirkeln. Vi har valt få antal färger för att göra det sparsamt 

för oss när vi jobbar med färg och för att det inte ska bli för mycket för användaren.  

(Nilsson, Ericson & Törlind, 2015) 

 

Vi har också förhållit oss till en viss färgkombination som ska skapa en harmonisk balans där 

färger som ligger nära varandra på färgkartan eller komplementfärger. Med tidigare 

gemensamma beslut förhåller vi oss till naturen för att vi upplever ett lugn med vad naturen 

ger oss. 
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4.4 Specifikation 

Med vår färdiga operativa bild (se bilaga 3 i övriga bilagor) så satte vi igång med att 

producera vår gestaltning. För att göra vår applikation så använde vi oss av React Native i vår 

produktionsfas. React Native är också bra för att Sebastian har tidigare erfarenhet av att jobba 

i JavaScript, men har inte jobbat med React eller React Native förut. Så vi kände då att det 

skulle bli en utmaning för oss. 

I början av produktionsfasen så var det ganska enkelt att sätta upp en miljö att jobba med 

React Native. Att följa deras installationsguide gick väldigt smidigt och vi kunde snabbt börja 

med att producera vår applikation. I början av produktionsfasen använde vi oss av en 

applikation som heter Expo. Expo är en applikation som tillåter utvecklare att 

förhandsgranska sin React Native applikation beroende på vilket operativsystem 

applikationen skrevs till.  

Det första problemet vi stötte på i produktionsfasen var att när vi försökte använda oss av 

olika moduler till vår applikation så fungerade de inte som vi hade hoppats på. Orsaken till 

problemet var att Expo var ganska begränsat när det gäller stöd av tredje-parts komponenter. 

Så vi var tvungna att använda komponenter som stöds av Expo. Vi kände då att vi var väldigt 

begränsade över hur vi kunde utveckla vår applikation med Expo. Med det så beslöt vi oss att 

gå från Expo och använda oss av React Natives egna klient istället. Det ledde till att vi var 

tvungna att installera flera olika program för att klienten skulle fungera, på grund av det så 

saktade produktionen ner och tog tid att fixa. Efter att ha gjort ett nytt projekt kände vi att 

genom React Natives klient att utvecklingen gick mycket smidigare.   

En av teknikerna som vi ville ha med i början av vår specifikation var en chatbot som 

användaren skulle kunna prata med. Utifrån tidigare forskning så nämndes bland annat 

Woebot. Vi fick inspiration av den applikationen och ville göra en liknande version, fast mer 

in på att enbart kunna hålla en konversation med användaren. Ett annat problem som vi stötte 

på var att vi fick skrota idén om att göra en chatbot, då vi insåg att det skulle ta för lång tid 

för en person att programmera och för att programmera ett AI så är det att hålla på med 

maskinlära. Ingen av oss har kunskaper inom maskinlära så vi började kolla in andra tekniker 

istället. 

Utifrån möten med handledare och pratat med utomstående så fick vi förslag om att göra en 

loggbok istället för en chatbot. Vi kände att det var en bättre idé så vi bestämde oss att göra 

en loggbok. Vi valde att skapa loggboken som en humörsdagbok där man kort skriver om sin 
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dag, väljer en ikon som representerar humöret där man beskriver hur man mår och skickar in 

informationen till applikationen. Med loggboken så reducerar den stress och förebygger 

psykisk ohälsa. I och med att gestaltningen frågar om vilket humör användaren har, vilket 

humör användaren har just nu. Den frågar användaren hur personen mår, användaren svarar 

och får något tillbaka. Att använda sig utav en logg och få se sin personliga statistik ger en 

känsla av framsteg, när användaren kan också bevaka det självmant. Med tiden ser man en 

utveckling, beroende på hur lång tidsperiod, främst ska den få användaren att må bättre. 

  
Figur 14. Skärmbild från mobilapplikationen (2019). Egen bild. 

Applikationen är uppdelad så att varje sida är sin egen skärm eller screen, och vissa 

komponenter är i en separat mapp. Komponent mappen är till för att göra separata funktioner 

i en fil som sedan kan importeras in. Följande figur visar hur vi har strukturerat skärmarna 

och komponenterna (se figur 13). 

 

Figur 15. Skärmbild från JavaScript, funktioner till mobilapplikation. (2019). Egen bild. 

I Photoshop (Adobe Systems, 2019) skapades bland annat bakgrunderna, ikoner och 

symboler till mobilapplikationen. Genom att experimentera fram olika utseenden för 

symbolerna kan vi successivt få fram ett tydligt resultat. Allt från val av färg, retuschering, 

propositioner till storlek resoneras och används i både Adobe XD samt till 

mobilapplikationen. 
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4.4.1 Instruktioner till Lotus applikationen. 
 

Följande instruktioner är till mobilapplikationen Lotus Applikationen. Se bild och text nedan. 

 

När användaren öppnar applikationen så kommer man till startsidan. På startsidan kan man se 

agendan/flödet där sina anteckningarna finns. Om det inte finns någon anteckning från början 

lägger man till en ny uppe i högra hörnet. 

 

  
Figur 16. Skärmbild från mobilapplikationen, bild på agendan (2019). Egen bild. 
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När man trycker på ny logg kan man välja utifrån x olika antal humör som representerar hur 

man mår eller känner. 

Figur 17. Skärmbild från mobilapplikationen, lägga till ny logg (2019). Egen bild. 

Användaren skriver in i inlägget hur man mår eller vad man tänker på beroende på 

situationen.  

När man trycker på done eller avsluta kommer den senaste loggen längst upp i applikationen 

med rätt datum och tid. 

 
Figur 18. Skärmbild från mobilapplikationen, välj ett humör. (2019). Egen bild. 

Om den första loggen inte syns på skärmen, skriv in en till ny logg, därefter syns loggarna i 

applikationen/ på skärmen.  

På kontaktsidan i Lotus applikationen finns det relevanta nummer för den som behöver stöd 

och hjälp. I en snar framtid ska man kunna ta kontakt med en kontaktperson, mentor eller 

psykolog för att diskutera anteckningarna. 
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4.5 X for Change i designprocessen 

X for Change lyfter fram samspelet mellan designer och aktörer, där gestaltningarna tar upp 

frågor gällande samhällsproblem, miljömässig hållbarhet, medborgerligt engagemang, 

rättvisa och folkhälsa. De underhållande gestaltningarna ska skapa en upplevelse och väcka 

goda diskussioner som leder till lösningar på de problem som finns i världen. 

Här återkommer ansvaret och hur vi som gestaltar kan tänka på hur vi bidrar med vår 

gestaltning. Den ska ge effekt och fånga åskådarna med ett initiativtagande att se allvaret på 

hur folkhälsan är idag. Redan i frågeställningen och syftet tas det upp om folkhälsa. 

Folkhälsan bidrar till samhällsfrågorna och ska inte vara upprorisk. 

 

Hur kan välmående byggas upp genom en mobilbaserad gestaltning. 

Med den mobilapplikation som ska bygga upp välmående tillämpar den internetbaserade 

kognitiva beteendeterapin, iKBT. Vilket svarar på frågan om folkhälsa. Det finns en 

interaktion mellan oss som designers och aktörer. I den tidigare forskningen skriver vi om 

mobilproblematiken vilket idag är ett samhällsproblem och som påverkar folkhälsan, 

mobiltelefonen bidrar till koncentrationssvårigheter i skolan och det tillbringas mer skärmtid 

än vad som är nyttigt. 

 

Med vår mobilbaserade gestaltning som ska hjälpa användaren att få översikt och kontroll på 

sitt humör. Som tidigare sagt har X for Change ett samspel mellan oss designers och aktörer. 

Samspelet skapar ett ansvar där vi som designers har en viktig roll att göra gestaltningen så 

tilltalande som möjligt. Gestaltningen ska ge en upplevelse som gör att användaren börjar 

resonera och se från sitt perspektiv med nya ögon. Det är upp till oss som designers vilket 

ansvar vi tar på oss och hur de tas emot av användarna. Vi kan dessvärre inte påverka hur den 

tas emot av varje åskådare eller aktör utan ge en riktning som ska kunna vägleda dem åt rätt 

håll. 
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5. Resultat av undersökning 

Har vi lyckats bygga upp välmående med vår mobilbaserade gestaltning? 

Vi kan inte direkt svara på frågan. Under omvärldsanalysen hade vi beslutat att använda oss 

av deltagande design (participatory design) där vi hade frågat om elever från Väggaskolan, i 

Karlshamn, vill delta på korta intervjuer. Vi pratade med en av deras föreståndare som hade 

hand om samhällsprogrammet och bildprogrammet på skolan. Väggaskolan var öppna för 

vårt förslag och skulle återkomma med ett svar efter att ha frågat x antal elever om att delta i 

vår undersökning. Det resulterade att vi inte fick något svar tillbaka trots att vi efteråt 

skickade bekräftelse om intervjuerna skulle äga rum. Vi blev tvungna att skrota participatory 

design som metod och beslöt att fortsätta undersökningen utan några intervjuer. Att sitta och 

diktera intervjuerna skulle ta lång tid och ta mer tid än vad vi hade tillgång till. 

Eftersom vi valde att inte använda oss av participatory design så var det svårt för oss att hitta 

ett nytt designperspektiv som skulle passa in i vårt arbete. Efter ytterligare diskussioner stod 

det mellan designperspektiven X for Change eller Critical Design. Efter samtal med 

handledare och hjälp utav SWOT-metoden (Strengths, Weaknesses, Opportunities & 

Threats), som delar upp ämnet i olika kategorier, så kom vi fram till att använda oss utav X 

for Change. Critical Design vill på ett eller annat sätt starta diskussioner genom att vara 

upprorisk eller sätta åskådaren i en kritisk situation. Vårt arbete behandlar ett ämne som kan 

vara känsligt för många. Vi vill inte att någon ska behöva må dåligt eller sämre när man 

prövar vår gestaltning. Med vår gestaltning har vi en skyldighet eller rättare sagt ett ansvar 

för vad vi skapar och hur den presenteras. Designperspektivet X for Change ska vägleda oss 

framåt med gestaltningen och även kunna svara på samhällsfrågor. Några av frågorna är 

bland annat om folkhälsa och samhällsproblem. 

 

Arbetet har varit utmanande och varierande. Designprocessen är inte linjär som på en tidsaxel 

utan rör sig upp och ner. Med Löwgren & Stoltermans (2004) tre abstraktionsnivåer; vision, 

operativ bild och specifikation har det hjälpt oss att strukturera arbetet i olika faser för varje 

abstraktionsnivå. Deras bok, design av informationsteknik, har fungerat som en handbok 

under arbetet och gett oss vägledning på hur vi enkelt kan gå till väga med arbetet. 

I utvecklingen av arbetet har vi vuxit som formgivare från allra första stadiet fram till slutet 

av arbetet. I ett tidigt skede lärde vi oss att vara uppmärksamma till den publik vi utvecklar 

mot. Det har varit från vilket innehåll och vilka funktioner som ska vara med. Man kan inte 

vara opartisk, vad vi lärt oss är när vi designar så skapar vi åt någon där målgruppen redan 
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står i fokus. Inför varje fråga har vi ett ansvar att svara på dem, ta inställning hur frågan 

besvaras och hur vi kan gå vidare med resonemanget. I varje process som dykt upp har vi fått 

diskutera, ändra, skapat nya prototyper och prövat idéer på nytt. Den senare designprocessen 

har varit iterativ, det har bildats fler, mindre processer där vi fått resonera ändringarna på nytt 

och hur gestaltningen kan förbättras för att komma vidare. 

 

Forskningsämnet om välmående, mobiltelefonens påverkan och de gestaltningstekniker vi 

använt oss av har varit utmanande på grund av att det är nya områden som vi inte tidigare 

jobbat med. Det har varit en utmaning där sökandet av kurslitteratur varit kämpigt på grund 

av att det område vi undersöker ligger väldigt nära psykologin och inte medieteknik. Efter 

framtagande av litteratur har vi fått sammanfatta ett nytt perspektiv på hur vi ser på 

välmående och hur det förhåller sig till mobiltelefonen. 

 

Från den tidigare och aktuella forskningen har vi kommit fram till att; av den teknik som vi 

använder idag, förekommer mobiltelefonen främst. Det blir allt flera mobilanvändare och 

tekniken blir smartare. Mobil och-webbplattformar använder idag allt mer terapeutiska 

verktyg, det är en skräckinjagande miljö där läkare och psykologer tros bli ersatta av dessa 

applikationer. Det finns en hel del fördelar med applikationerna. För de som inte vill eller 

vågar bege sig till ett möte med fysisk kontakt så kan man nu ringa eller ha videosamtal från 

mobiltelefonen. Folkhälsan i relation till mobiltelefonen har ändrats markant. Det tillbringas 

dessvärre alldeles för mycket tid framför skärmarna och användare i allt yngre åldrar får 

uppleva digitaliseringen. 

 

Som tidigare sagt besitter vi olika kunskapsområden. Sebastian har kunskap inom 

programmering och Aleks har kunskap inom fotografi och grafisk design. Sebastian har inte 

tidigare arbetat med ramverket React Native tidigare vilket har varit tidskrävande och 

utmanande. Utifrån hela vår undersökning så har vi lärt oss en massa saker, allt från 

programmering, till grafisk design och fått en insikt på hur KBT används inom applikationer 

och e-psykiatrisk vård. Sebastian har fått en inblick på hur ramverket React Native fungerar, 

hur det används inom apputveckling och hur man kan skapa mobilapplikationer utan att 

behöva lära sig ett nytt programmeringsspråk. Aleks har fått lära sig om hur man skapar 

former och symboler med hjälp av vektorgrafik i Photoshop. 
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Vi känner oss nöjda med resultatet av hur applikationen har formgivits. 

Efter att ha arbetat med att komma fram med en gestaltning så har vi lyckats skapa en 

mobilapplikation som innehåller det som vi hade planerat från arbetsprocessens olika faser. 

Den operativa bilden delades in i två olika faser som beskriver de förändringar som gjorts 

under designprocessens gång. Från den operativa bild fas två skriver vi att 

mobilapplikationen behövdes begränsas utifrån den tid vi hade kvar. Applikationens främsta 

funktion är till för att skriva loggar. Den fungerar som en humörsdagbok där man väljer på en 

skala hur man mår och skriver kort varför man mår som man gör. Applikationen ska reducera 

stress och få användaren att reflektera över det som fyllts i varje logg. Den ska hjälpa 

användaren att övervaka sitt humör och få bättre översikt om sig själv. 

 

Hela konstruktionsfasen har varit en utmaning. Adobe XD blev nytt för oss två. Vi har inte 

någon tidigare erfarenhet om hur programmet fungerar och har därför tillsammans stegvis lärt 

oss hur programmet fungerar till sin grund. Från en tom kanvas till en fylld prototyp. Med 

hjälp av verktygen kan vi tekniskt navigera hur användaren ska förflytta sig i applikationen. 

Den färdiga prototypen ska likna den färdiga mobilapplikation så likt som möjligt av vad som 

är möjligt. Vi har resonerat hur vi estetiskt har fyllt prototypen. Vi har fått ta ställning till hur 

vi presenterar den för vår omgivning och vad den ger för effekt. Det resulterade att vi tog 

fram naturen. Vi upplever att naturen ger ett lugn där vi båda känner att det tillför en tillvaro 

som alla kan känna sig sansad i. Vi röstade fram förslag på hur vi formger skogen och tog 

fram exempel. När vi båda kom överens om ett förslag skapades symbolerna i Photoshop och 

fördes över till Adobe XD och sedan individuellt till Sebastians programmering. 

Genom att ha arbetat med denna mobilapplikation så kände vi att utvecklingen av 

applikationen var begränsad på grund av vår tidsbegränsning. Vår externa part som vi har 

samarbetat med under vår undersökning har frågat oss om applikationen kan vidareutvecklas 

och det är mer än möjligt. Applikationen kan absolut utvecklas vidare efter vår undersökning 

men vi kan inte svara på hur det ser ut för oss efter detta kandidatarbete. Trots att vi känner 

oss nöjda med hur applikationen har blivit till så önskar vi att vi kunde utveckla den 

ytterligare. 
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6. Diskussion 

Från början sökte vi annoterad bibliografi till vårat kandidatarbete. Vi var inne på 

ämnesområdet psykisk ohälsa och sökte relaterade källor. Vi blev tvungna att filtrera och 

avgränsa sökmaterial som skulle underlätta vår forskning framåt. Som i en mind-mapp skrev 

vi upp nyckelord på en tavla och sedan diskuterade vi hur vi behandlar varje nyckelord och 

hur det är relevant för vårt kandidatarbete. Vi fick förslaget att koppla våra sökord med den 

gestaltning vi ska genomföra. 

För att komma vidare skulle vi resonera hur vi kan gestalta de sökorden inom forskningen i 

film, bild, webb, mobila applikationer, musik och i böcker. Vi skulle svara på hur vår 

medietekniska gestaltning kopplas till den annoterade bibliografin. Efter ett 

proposalseminarium kom vi närmare om vilket ämne vi skulle skriva om. Psykisk ohälsa är 

ett alldeles för stort ämne att skriva om, från rekommendationer vänder vi på psykisk ohälsa 

och riktar oss in på välmående. Från diskussioner kom vi överens om att rikta oss in på 

mobilbaserade tekniker efter den litteratur och statistik som vi har läst om. 

Vi utvecklade perspektivet från mobiltelefonens perspektiv, hur den kommer in i bilden, vad 

den bidrar med och hur vi kan skriva om mobiltelefonen. I sökningsprocessen gick vi igenom 

allt från digitala artiklar, korta rapporter, mer omfattade uppsatser, videoklipp, radioprogram 

och litteratur. 

 

Vi hör ständigt i media, främst när det kommer till intervjuer i TV, om psykisk ohälsa och att 

enligt intervjuerna finns det inte tillräckligt med vetenskapliga källor. Det förvånar oss som 

skribenter att det fortfarande yttras om att forskningen inte kommit längre kring välmående 

och icke-välmående. Forskaren Elza Dunkels (2012) skriver att man ska vara källkritisk till 

vad som visas i media och att inte präglas av allt som sägs på de digitala plattformarna. 

Tekniken som vi använder oss av växer och växer i skjutande höjd uppåt. Vi upplever att det 

inte finns tillräcklig forskning om välmående eller icke-välmående i relation till medieteknik. 

Därför har vi fått sammanfatta vår egen uppfattning och grunda nya tankar om ämnet vi 

skriver om. När vi sökte litteratur inom välmående och mobilproblematiken kommer det 

främst upp litteratur inom psykologi, vi ska inte över huvud taget in på dessa banor på grund 

av att vi inte besitter kunskap inom psykologi och att det inte ligger inom vårt kunnande eller 

ämnesområde. Av den forskning som vi tagit del av ((Nordicom Sverige, 2018) (Statens 

Medieråd, 2017)) handlar det främst om statistik, folkhälsans icke-välmående och liknande 

ämnen som mobbning samt trakasserier. 
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Av de författare och dess litteratur som vi valt att läsa diskuterar dem olika perspektiv 

omkring hur vi hanterar och använder teknik. Vi riktar oss främst till mobilbaserad teknik. 

Elza Dunkels, Lucy Suchman och Karen Barad beskriver från sina perspektiv hur de ser på 

tekniken. Med hjälp av dem har de väglett oss i den medietekniska filosofin och gett oss en 

uppfattning på hur vi ser på medieteknik, olika fenomen som förekommer och hur vi agerar i 

dessa situationer. 

Dunkels (2012) inleder fenomenet mellan tekniker och människor. Att det inte är tekniken 

som är felet utan människan själv som medverkar i dessa situationer. Hon fortsätter att 

diskutera att det är användaren som får definiera om problemet är tekniskt eller mänskligt. 

Hon upplyser att det är upp till var och en vilket ansvar man tar för varje situation. 

Lucy Suchman (2003) skriver att vi behöver identifiera vårt deltagande i de olika situationer 

som definierar produktionen, användningen av ny teknik och ta ett ansvar för dem. Det 

kräver, i de flesta fall, att undersöka förloppet genom vilka begränsningar inom och mellan 

teknikproduktion. Detta innebär att utforskningen inte endast berör oss själva utan också vår 

omgivning runt om oss. 

 

Kognitiv Beteendeterapi kan hanteras på olika sätt och det har diskuterats hur KBT skall 

användas i gestaltningen. Det finns många vägar att fylla ut denna terapi. Det kan vara allt 

från att räkna upp tre saker man ser i rummet man befinner sig i, tre saker man hör i nuet och 

tre saker man minns. Det är en KBT-metod som ska hjälpa koncentrationen och förebygga 

stress. Idag finns det massor av applikationer som vill främja välmående. 

Woebot (2019) och Daylio (2019) är tidigare nämnda mobilapplikationer som hjälper 

användaren att övervaka sitt humör och lära sig mer om sig själv. Kognitiv beteendeterapi via 

mobiltelefonen blev en succé och har ökat sedan framtagandet av applikationen Woebot och 

Daylio. Det finns dock en nackdel med dessa applikationer som kan dyka upp, varje 

användares identitet. Det är många som vill vara anonyma på internet och är rädda för fysisk 

kontakt med terapeuter eller att dela med sig av sin privata information. Woebot samlar in 

data utifrån vad användaren skriver till applikationen. Därifrån svarar Woebot så realistiskt 

som möjligt utifrån användarens diskussion. 

Valet av designperspektiv har varit en utmaning för oss, tidigt in i forskningsfasen hade vi 

svårt att bestämma oss över vilket designperspektiv vi ville arbeta med. Vi kände att arbeta 

med ett designperspektiv som skulle hjälpa oss att komma på rätt väg med längst hela arbetet. 

Vi beslöt om att arbeta med designperspektivet X for Change, dels för att det vi vill med vår 
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undersökning och gestaltning är att göra en social förändring utan att skapa provokationer 

kring de som använder vår mobilbaserade applikation. Vår undersökning behandlar ett 

relativt känsligt ämne där vi kände att använda critical design som designperspektiv hade 

varit opassande för att det kan tolkas på helt fel sätt. Det är inte vad vi vill uppnå med vår 

undersökning. Därför beslutade vi att använda X for Change till vår undersökning. 

Den fungerar bättre för att den framställs som en icke-provokativ version av critical design. 

 

Genom att arbeta med X for Change så kan vi vara mer öppna med vad för gestaltning vi vill 

skapa i samband med vår undersökning. X for change ger designers och sociala innovatörer 

att driva verkliga förändringar med hjälp av teknik som hjälper människor att lära sig, 

förbättra sina samhällen och bidra till att göra världen till en bättre plats. Vi kan enklare 

besvara på de samhällsproblemen som X for Change vill förebygga, bland annat folkhälsa 

och samhällsfrågor. Efter att ha utfört gestaltningen så kände vi att om vi inte hade jobbat 

utifrån ett designperspektiv så hade hela undersökningen blivit svårare, då hade vi inte haft 

någon direkt riktlinje att utgå ifrån. 

Det som vi ser som en utmaning inför framtida undersökningar är att om applikationen skulle 

vidareutvecklas så skulle det behövas mer tid åt tidigare och aktuell forskning. När vi började 

att kolla upp olika forskningsmaterial så var det svårt att hitta något där skribenterna pratar 

om hur välmående kan byggas upp via en form av teknisk applikation, en del av forskningen 

pratade mer om hur andra typer av digitala artefakter kunde skapa en bidragande faktor till 

användarens psykiska välmående. Till den omvärldsanalys vi tidigare jobbat med skulle det 

vara spännande med flera deltagare från andra lärosäten. Till exempel forskare inom vårt 

sökområde. Att ha samtal från experter som ytterligare kan vägleda arbete framåt. 

Framtida lösningar skulle kunna vara bland annat att utöka innehållet i mobilapplikationen 

med flera funktioner som främjar välmående i from av videosamtal eller läs-kapitel som 

hjälper användaren med olika terapeutiska metoder. Hade vi haft fler deltagare i vår 

undersökning så hade vår produktion av gestaltningen kommit mycket längre. Det hade 

funnits flera att resonera mellan och mer berikad kunskap från varsitt håll, särskillt med 

designprocessen då fler kan deltagare kan bidra med fler förslag och diskussioner till 

designsituationen. Det kan också leda till att beslut kan ta längre tid, då flera deltagare kan 

skapa större diskussioner, då alla i en större grupp möjligtvis inte håller med.  
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Sammanfattningsvis så har hela undersökningen varit en stor lärorik resa för oss båda, vi har 

fått lära oss oerhört mycket. Att söka och begränsa litteratur till vår forskning, att ta ansvar 

för vilka val vi gör under undersökningen och fullborda de diskuterade valen. Vi hade inte 

tidigare kunskaper inom ämnet välmående och mobilproblematiken, därifrån blev det en helt 

ny inlärningsprocess. Det är första gången som vi får uppleva en kandidat där vi prövas efter 

de kunskaper och begränsningar vi har sedan tidigare. Att utveckla och skapa en inbringande 

gestaltning till omvärlden känns overkligt men berikande för vår resa framåt. 

Det är ett allvarligt ämne som vi har undersökt och vi tror att inom en snar framtid så kommer 

det finnas mer forskning om detta och nya tekniker som kan hjälpa att lösa de problemen. 

 

Vi vill tacka dig som har läst vårt examensarbete. 

 

 /   Aleks Magnusson   /  /   Sebastian Selin   / 
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Ordlista 

Informationskultur - Socialt uppbyggt beteende och värderingar som bestämmer i vilken 

form informationen förekommer samt hur information utnyttjas och hanteras. 

Nätkulturer – Nätkulturer innehåller flera kulturer där aktiviteter och sociala överförda idéer 

är samlade i ett slags handlingsmönster. 

Vardagsteknik – När teknik blir så vanligt att vi inte tänker på hur man hanterar den i 

vardagslivet. Som en radioapparat i bakgrunden. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) – En sammanslagning av kognitiv psykoterapi, som bygger 

på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och beteendeterapi, som bygger på 

inlärningsteori. 

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) – Se KBT. Det innebär att användaren får 

ta del av sitt behandlingsprogram, guidad självhjälp, via Internet - på dator eller mobiltelefon. 

React Native – React native är ett ramverk utvecklat av Facebook, som låter utvecklare 

bygga appar som fungerar både på iOS och Android. 

Adobe Photoshop - Ett digitalt bildbehandlingsprogram där man främst redigerar bilder. 

Adobe XD – Ett program som skapar färdiga mobila- och webbaserade prototyper från idé 

till en mer färdig prototyp. 
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Övriga bilagor 

 

Bilaga 1: Första upplagan av vårt flödesschema till mobilapplikationen. 2019. Egen bild. 
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Bilaga 2: Andra upplagan av flödesschemat till mobilapplikationen. 2019. Egen bild. 
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Bilaga 3: Moodboard som tillämpar val av färger, ikoner, symboler och sinnesstämning.2019. Egen 
bild 

  

Bilaga 4: Bild på de ikoner, symboler som tagits fram i Adobe Photoshop. 2019. Egen bild. 
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Bilaga 5: Experiment på lotusblomman med och utan kantlinjer. 2019. Egen bild. 

 

 

Bilaga 6: Programmering utav mobilapplikationen, kod visar på humörsdagboken fungerar. 2019. 
Egen bild. 
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Bilaga 7: Skärmbilder på mobilapplikationen. Till vänster syns dagar där man fyllt i sitt humör och 
skrivit i hur man mår. Till höger är ett utkast på menyfliken som man har på applikationen. 2019. 
Egna bilder. 


