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Abstrakt: 

 

Bärbar teknik och smartklockor är ett relativt nytt ämne med lite forskning 

gjord inom ämnet. Den nuvarande forskningen inom bärbar teknik, liksom 

allmänt inom informationssystem, fokuserar främst på potentiella användare 

och deras godkännande av den bärbara tekniken. Förutom potentiella 

användare behandlar avhandlingen även användarnas fortsatta använding 

av smartklockor. Avhandlingen kan således också användas som en 

utgångspunkt för forskning om fortsatt användning av både smartklockor 

och annan teknik. 

 

Avhandlingen bygger på ett flertal teoretiska modeller och ett brett urval 

vetenskapliga artiklar för att bilda konsensus inom den existerande 

litteraturen och för att lyfta fram faktorer som motiverar användare att ta i 

bruk smartklockor och faktorer som motiverar till att fortsätta använda 

smartklockor. Baserat på litteraturstudien kan det konstateras att 

användbarheten och tillräcklig information om produkten är bland de 

viktigaste påverkande faktorerna. Speciellt för smartklockan är kritiska 

faktorer för användningen därtill produktens utseende, mätnoggrannhet, 

batteritid och bekvämlighet. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras temat för avhandlingen, forskningsproblemet och 

hur forskningen utförts samt nödvändiga avgränsningar och målgruppen för 

avhandlingen. Kapitlet avslutas med en dispositionsöversikt som förklarar hur 

avhandlingen är uppbyggd. 

1.1. Bakgrund 

Den tekniska utvecklingen går hela tiden framåt och tekniken får en allt större 

del i vårt vardagliga liv, vilket har lett till att människans beteende och vardag 

har förändrats. I dag finns en hel del teknisk utrustning som är ämnad att hjälpa 

användaren förbättra sin kondition och sitt fysiska välmående. Då 

mobiltekniken blivit allt mer populär har det också bidragit till att en ny sort av 

teknik har utvecklats, bärbar teknik (Dehghani, et al., 2018). Bärbar teknik är 

speciellt utvecklad för att följa upp och förändra användarens beteende och 

speciellt smartklockor är ämnade att förändra användarens hälsobeteende. 

Det fysiska välmåendet är en allt viktigare fråga, inte bara på ett personligt 

plan, utan också för samhället. Därför har den bärbara tekniken och speciellt 

smartklockor väckt stort intresse, både hos utvecklarna och användarna av 

den bärbara tekniken samt inom hälsovården. 

Bärbar teknik är avancerade tekniska enheter som kan bäras av användaren 

och tillåter användaren att var och när som helst kommunicera med en 

intelligent omgivning (Dehghani, et al., 2018). Smartklockor, som alltså är en 

typs bärbar teknik, anses vara nästa sak som i stor grad kommer att påverka 

vårt vardagliga liv (Tehrani & Michael, 2014, Choi & Kim, 2016). 

Den nuvarande forskningen fokuserar främst på de tekniska förutsättningarna 

som användbarheten och funktioner hos smartklockorna samt teoretiska 

modeller om konsumenternas avsikt att börja använda tekniken. Färre har 

undersökt andra områden och vad som påverkar konsumenternas avsikt att 

fortsätta använda smartklockor. 
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1.2. Forskningsfrågor 

Den här avhandlingen fokuserar främst på bärbar teknik, specifikt 

smartklockan, som är utvecklad för att mäta användarens fysiska värden och 

uppmuntra till en hälsosammare livsstil i frågan om användarens fysiska 

välmående och kondition.  

I avhandlingen går jag igenom teoretiska modeller som är utvecklade specifikt 

för smartklockor, teoretiska modeller utvecklade för annan bärbara teknik samt 

annan forskning inom bärbar teknik och tangerande forskningsområden. Målet 

är att skapa en mer enhetlig bild av forskningen. Avhandlingen sammanfattar 

vad modellerna och övrig forskning tar fram som motiverande faktorer till att 

användare köper en smartklocka och fortsätter använda den. Jag kommer att 

diskutera bärbar teknik i sin helhet, men fokusera på smartklockor och deras 

tillhörande mobila applikationer1. Genom att skapa en mer enhetlig bild av 

forskningen inom området blir det lättare för utvecklare att ta till sig 

forskningsresultaten och använda sig av dem i sin produktutveckling. 

1.3. Forskningsmetodik 

Avhandlingen baserar sig på en kvalitativ litteraturstudie som förklarar, 

tillämpar och beskriver tidigare studier. En kvalitativ litteraturstudie innefattas 

av en mängd olika källor för att beskriva ett specifikt ämne, i det här fallet 

smartklockor och deras användning för att förbättra användarens fysiska 

välmående och kondition.  Den kvalitativa studien resulterar således i en bred 

och omfattande undersökning med målet att sammanfatta samt använda det 

material som finns tillgängligt genom att tillämpa det på smartklockor. Studien 

bidrar därmed till att generalisera forskningen om användningen av it-enheter. 

För att hitta det använda materialet i studien har främst sökorden smartwatch, 

wearable electronics, continuous usage, technology adaption, smartwatch 

usage, wearable health monitor, desirability och motivation använts i olika 

kombinationer. Eftersom dessa sökord har gett ett stort antal resultat, har valet 

av artiklar begränsats till så ny forskning som möjligt. Detta delvis för att 

                                            
1 Hädanefter används applikationer för att referera till mobila applikationer 
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forskningsområdet är nytt men även för att den tekniska utvecklingen på 

området är mycket snabb, och därmed kan forskningsresultaten påverkas 

signifikant på några år. Av samma orsak har främst vetenskapliga artiklar 

använts i studien, eftersom denna sort av litteratur har en kortare 

publiceringsprocess än många andra typer av litteratur (Hart, 2001). Många 

av de använda artiklarna har också hittats genom att gå igenom de referenser 

som har använts i artiklarna för att gå djupare in på specifika områden. Likväl 

har, som Hart (2001, p. 116) beskriver i sin bok, granskats vilka artiklar som 

har refererat till den bearbetade artikeln. 

De lästa artiklarna har främst publicerats i journaler för hälsa, medicin, teknik 

och teknikbeteende. Utöver artiklar om smartklockor samt dess användning, 

har även ett fåtal källor som beskriver beteendeförändring och godkännandet 

av teknik använts för att stöda litteraturen om bärbar teknik. Material om de 

beteendeförändringsmodellerna som har behandlats i studien har även 

granskats. Det studerade materialet har begränsats till material som studerar 

beteendeförändring i användarens fysiska aktivitet och välmående hos vuxna. 

Forskning som fokuserat exempelvis på applikationer utvecklade specifikt för 

barn, tonåringar, äldre vuxna eller gravida har inte beaktats. 

1.4. Målgrupp 

Avhandlingen kan fungera som en introduktion till ämnet bärbar teknik, vad 

det är och möjliga problem som kan uppstå. Avhandlingen kan också ge en 

klarhet i forskningen kring smartklockor och användningsområden för 

Technology Acceptance Model (TAM) och Expectation-Confirmation Model in 

IT-Domain (ECM-IT). För företag verksamma på marknaden för bärbar teknik, 

och speciellt smartklockor, kan avhandlingen vara av intresse för vidare 

utveckling av produkter, marknadsföring och val av marknadsområde. 
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1.5. Disposition 

Avhandlingen börjar med att definiera och förklara de centrala begreppen i 

avhandlingen. Begreppen som behandlas är bärbar teknik, smartklockor samt 

applikationer. I kapitel två behandlas även den aktuella utvecklingen av bärbar 

teknik. 

I kapitel tre behandlas olika modeller för användningen av teknik och teorin 

om beteendeförändring. Teorierna som behandlas är Technology Acceptance 

Model (TAM), Expectiation-Confirmation Model in IT-Domain (ECM-IT) och 

Extended Expectiation-Confirmation Model in IT-Domain (EECM-IT) samt 

teorin om beteendeförändring och dess representation i applikationer för fysisk 

aktivitet. 

I kapitel fyra identifieras faktorer som påverkar godkännandet av en 

smartklocka samt i 4.2 identifieras faktorer som påverkar den fortsatta 

användningen av smartklockan. Beroende på hur mycket material som har 

hittats angående de olika faktorerna, har jag behandlat de olika faktorerna på 

olika djup. Kapitel två avslutas med en sammanfattning av faktorerna i 

tabellform. 

Avhandlingen avslutas med kapitel fem där resultaten av 

litteraturundersökningen diskuteras. I kapitel fem finns även en 

sammanfattande tabell, men denna tabell baserar sig på de indirekta och 

direkta faktorerna i avhandlingen. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

begränsningar med avhandlingen och framtida forskning.  
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2. Bärbar teknik 

I detta kapitel ges en definition och överblick över bärbar teknik, smartklockor 

och därtill hörande applikationer. Därtill tas upp en del problematik kring 

smartklockor och deras tillämpning samt aktuellt inom ämnet bärbar teknik.  

2.1. Definition på bärbar teknik 

Mobiltekniken har blivit allt populärare, vilket har lett till utvecklingen av bärbar 

teknik och det växande intresset leder till en accelererande utveckling av 

tekniken (Nasir & Yurder, 2015). Intresset för bärbar teknik ökar, både bland 

konsumenter, utvecklare av bärbar teknik och inom forskningen. Tekniken ger 

möjligheten att i stor skala nå ut till allmänheten i ett hälsofrämjande syfte, 

vilket har varit en av utmaningarna för att förbättra allmänhetens fysiska hälsa 

(Bort-Roig, et al., 2014). Konsumenterna tänker sig att enheterna ska hjälpa 

dem öka motivationen för fysisk aktivitet och hjälpa dem uppnå sina 

konditions- och hälsomål. Begreppet bärbar teknik beskriver fullt integrerad 

avancerad teknik och rörliga datorer som kan bäras på kroppen som en 

accessoar eller som en del av till exempel ett klädesplagg (Nasir & Yurder, 

2015; Mann, 1997; Dehghani, et al., 2018). Den bärbara tekniken kan lagra 

och processera data samt i realtid kommunicera med andra smarta enheter i 

dess omgivning och flytta data mellan enheten och ett nätverk (Nasir & Yurder, 

2015; Dehghani, et al., 2018).  

Till gruppen bärbar hälsoteknik hör allt från hälsoarmband, exempelvis FitBit, 

till mer sofistikerade bärbara produkter (Kim & Kim, 2016). De bärbara 

produkterna tillåter konsumenterna att på ett personligt plan kontinuerligt 

övervaka och sköta om sin egen hälsa, men också ge hälsovårdspersonal 

tillgång till de data som den bärbara hälsotekniken samlar in (Kim & Kim, 

2016).  En del inom området skiljer åt bärbar hälsoteknik inriktad på kondition 

och bärbar teknik för medicinskt syfte (Li, et al., 2016).   

Liksom all teknik, går utvecklingen av bärbar teknik hela tiden framåt. Det finns 

en tydlig trend att tekniken blir allt mindre, och därmed inte lika tung, mindre 

påfallande och enklare att bära (Zheng, et al., 2014). Enligt Dehghani et al. 
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(2018) har konsumenterna blivit vana vid att tekniken är en del av vardagen. 

Men för att visa marginaliteten av till exempel aktivitetsband i jämförelse med 

hälsovårdsbranschen, skriver Herz (2014) att summan av aktivitetsmätare 

sålda under 2014 multiplicerat med 6 inte skulle vara lika stor som summan 

som spenderas på endast teststickor för glukosmätning hos diabetiker (6,3 

miljarder dollar). Bärbar teknik är således fortfarande en liten del av 

hälsovårdsbranschen överlag, men av teknik ämnad för konsumenter i ett 

preventivt syfte har den bärbar tekniken en viktig roll.  

Bärbar teknik kan användas i ett preventivt syfte genom att kontinuerligt följa 

med användarens hälsotillstånd genom olika sensorer. Den tekniska 

utvecklingen har gjort att sensorer och kretsar blir allt mindre och 

energisnålare, vilket har möjliggjort utvecklingen av bärbar teknik som 

använder sig av diskreta sensorer (Zheng, et al., 2014). Diskreta sensorer kan 

generellt sett implementeras på två sätt, antingen genom att bäras på kroppen 

till exempel på huden eller i kläderna, eller så kan sensorerna vara inbyggda i 

omgivningen, till exempel i bilsätet, en spegel eller i madrassen (Zheng, et al., 

2014). Vidareutvecklingen av diskreta sensorer samt deras 

tillämpningsmöjligheter sker på många fronter. De fysiska sensorerna blir allt 

mindre och nya uppfinns, kommunikationen och säkerheten blir bättre, 

energiförbrukningen och energilagringen blir allt bättre, det uppstår nya 

standarder och artificiell intelligens hjälper att filtrera bort till exempel 

rörelseartefakter och annat brus ur data (Zheng, et al., 2014). Fronter som är 

lovande för bärbar teknik är smarta textilier och utskrivbara, flexibla sensorer, 

flexibiliteten av olika material är dock ännu ett av de stora problemen för bärbar 

teknik (Zheng, et al., 2014).  

Oberoende tillämpning, om det är frågan om sensorer som bärs på kroppen 

eller är inbyggda i omgivningen, är de ofta kopplade till en applikation på en 

smarttelefon.  Smarttelefonerna har blivit en del av vardagen och en teknisk 

enhet som allt fler känner sig bekväma med och som de använder dagligen. 

Smarttelefonerna kan därmed ses som den mest använda tekniska enheten 

bland vuxna, vilket har gjort att en rad kompletterande tekniska enheter och 

innehåll utvecklats (Lunney, et al., 2016). Eftersom smarttelefonerna anses 

vara en del av vardagen kan de enkelt användas tillsammans med bärbar 
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teknik för att mäta användarens fysiska hälsa och motivera till fysisk aktivitet. 

Smarttelefoner innehåller en rad funktioner som är utmärkta på att mäta olika 

aspekter av fysisk aktivitet, till exempel GPS, accelerometer och mikrofon 

(Higgins, 2016). Smarttelefonens hälsoapplikationer och 

konditionsapplikationer som samverkar med bärbar teknik låter användaren 

samla, lagra och dela nästan all slags information om användarens hälsa 

(Nasir & Yurder, 2015). Vanligaste värden som bärbar teknik mäter, oftast via 

ett armband, är steg, kalorier och träningspassets intensitet (Lunney, et al., 

2016). Bärbar teknik inriktad på kondition samlar in, lagrar och analyserar 

parametrar som sömn, förbrända kalorier, hjärtfrekvens och distans i realtid 

men för att övervaka mer allvarliga sjukdomar krävs det fler parametrar (Li, et 

al., 2016). Google och Apple har därför börjar undersöka bärbar hälsoteknik 

för medicinskt syfte, där användaren förutom att övervaka ovannämnda 

konditionsparametrar även skulle få personliga medicinska förslag och kunna 

mäta, lagra och analysera parametrar som blodtryck och syrenivå (Li, et al., 

2016).  

Higgins (2016) menar att det i och med smarttelefoner, har uppstått ett nytt 

sätt att övervaka och motivera patienter att upprätthålla sin hälsa. Via 

applikationer kan personalen inom hälsovården sätta upp mål för patienterna, 

och hjälpa dem uppnå dessa mål. Tekniken kan sedan användas för att följa 

upp dessa mål. Lunney et al. (2016) menar också att den tekniska 

utvecklingen har gjort det möjligt för konsumenter att konstant övervaka sin 

egen hälsa och kondition via just bärbar teknik, vilket också 31 % av 

deltagarna i deras studie ansåg sig göra, observera sin egen hälsa med hjälp 

av applikationer, smartklockor och hälsoarmband. Huvudobjektet för diskret 

teknik är kontinuerlig övervakning av fysisk aktivitet och beteende, samt 

övervakning av fysiologiska och biologiska parametrar (Zheng, et al., 2014). 

För personer med bättre hälsa kan bärbar teknik användas för att noggrant 

spåra användarens aktivitet och hälsa, vilket främjar en aktiv och hälsosam 

livsstil (Zheng, et al., 2014; Nasir & Yurder, 2015). Men bärbar teknik kan 

också hjälpa att upptäcka hälsorisker, som till exempel stillasittande, och 

hjälpa användaren vidta preventiva åtgärder för att förhindra insjukning eller 
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för att förhindra att symptomen blir värre (Zheng, et al., 2014; Nasir & Yurder, 

2015). 

Park och Jayaraman (2003) lyfter också fram omfattningen av medicinska 

misstag med allvarliga konsekvenser, och menar således att det finns ett stort 

behov av ett effektivt och mobilt övervakningssystem som kan skräddarsys åt 

olika individer. Tidigare forskning visar på att bärbar teknik skulle kunna bli en 

väsentlig del av ett mer personifierat hälsovårdssystem som skulle göra det 

möjligt för vårdpersonal och patienter att hela tiden ha en kontinuerlig ström 

av data inom räckhåll, samtidigt som den bärbara tekniken kan användas för 

att öka användarens dagliga fysiska aktivitetsnivå (Rupp, et al., 2018). 

Mängden pengar som sätts på hälsovården ökar konstant (Nasir & Yurder, 

2015). För utvecklingen inom hälsovården är bärbar teknik i en central roll med 

en möjlighet för ett nytt sätt att hantera hälsoproblem (Nasir & Yurder, 2015). 

Bärbar teknik och tillhörande hälsoapplikationer gör det möjligt för läkare att 

när och var som helst följa med användarens hälsodata (Nasir & Yurder, 

2015). Läkaren kan således tidigt ingripa, men också använda sig av insamlad 

information för vidarebehandling (Nasir & Yurder, 2015). Park och Jayaraman 

(2003) menar att bärbar teknik kan användas för att övervaka en persons vitala 

tecken och skicka dessa över internet till en specialist för analys, vilket skulle 

göra att begränsningarna på grund av geografiska avstånd eller ekonomisk 

möjlighet att skriva in sig på sjukhus som i dagsläget finns, speciellt då det 

kommer till specialistvård, till viss mån skulle försvinna. Higgins (2016) menar 

också att när kommunikationen och tekniken förbättras, är det sannolikt att 

egenläkaren eller någon annan specialist kan ta del av informationen som 

applikationen i samband med den bärbara tekniken samlar in och därmed kan 

ge mer personspecifika råd och förslag baserat på den informationen. Värt att 

komma ihåg är att som med all personlig information har även informationen 

som den bärbara tekniska enheten samlar in väldigt höga krav på 

datasäkerhet och integritet (Park & Jayaraman, 2003). 
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2.2.  Smartklockor 

Smartklockor är den populäraste sorten av bärbar teknik (Hui-Wen Chuah, et 

al., 2016; Dehghani, 2018). Smartklockorna kan ses som de första bärbara 

teknikprodukterna som uppnått full kommersialisering (Yoonhyuk, et al., 

2016). Det förväntas säljas 101,4 miljoner smartklockor år 2019 (Choi & Kim, 

2016). Det finns dock en rad olika definitioner på smartklockor, vilka kan 

variera en hel del. I studien av Hong et al. (2017) beskriver de smartklockan 

som en produkt som bärs på handleden med en integrerad klocka, men som 

även med hjälp av ett antal sensorer samlar in och sparar personlig data och 

har en beräkningskraft och möjlighet att via en trådlös anslutning kopplas till 

andra produkter. De gav som exempel på en smartklocka Apple Watch, 

Pebble Smartwatch, LG G Watch och Samsung Gear Live. Kim och Shin 

(2015) däremot definierar smartklockorna som bekvämare förmedlare av 

insamlad information via trådlös Bluetooth uppkoppling med en parad 

smarttelefon. Dehghani (2018) kombinerar i sin studie om konsumenternas 

motivationsfaktorer att fortsätta använda smartklockor en rad olika definitioner 

på smartklockan till definitionen att smartklockorna är enheter som bärs på 

handleden med ett brett urval funktioner och ger användaren tillgång till 

information och applikationer på ett bekvämt och snabbt sätt genom en 

kortdistansuppkoppling baserad på Bluetooth till en parad smarttelefon. 

Medan Chuah et al. (2016) definierar smartklockorna som enheter som liknar 

traditionella klockor men låter användaren installera och använda olika 

applikationer. I artikeln av Ha et al. (2017) skriver de att smartklockan sedan 

2010 varit känd som en effektiv bärbar dator som hjälper dess användare hålla 

koll på sina notiser och annan information på ett bekvämt sätt. I detta arbete 

definieras smartklockan som en enhet som bärs likt en traditionell klocka och 

är kopplad till sin omgivning samt innehåller olika sensorer för att mäta 

användarens fysiologiska parametrar.  

Smartklockorna är oftast kopplade till en smarttelefon via en eller flera 

applikationer. Hälsoapplikationerna kan användas för att hjälpa personer 

hantera sin motion, diet, vikt och stress samt övervakning av deras sömn 

(Higgins, 2016). Smartklockorna använder sig oftast av smarttelefonens 

internet uppkoppling och smartklockorna kan oftast inte direkt kopplas till 
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internet (Yoonhyuk, et al., 2016). Smartklockans infrastruktur är även starkt 

kopplad till smarttelefonens prestanda och information (Hsiao & Chen, 2018; 

Ha, et al., 2017). Det är i och med den starka kopplingen mellan 

smarttelefonen och smartklockan som en del analytiker hävdar att 

smartklockan är mer en accessoar till smarttelefonen än en ensamstående 

produkt (Kendrick, 2013). 

Gemensamt med alla smartklockor är dock det, att de är ämnade för att 

underlätta användarens kommunikations- och informationsuppgifter, samt för 

att samla in information om smartklockans användare för vidare bearbetning. 

Smartklockorna representerar den rörligaste och mest tillgängliga delen av 

mobila enheter, vilket är deras styrka (Kim & Shin, 2015). Speciellt funktioner 

för hälsovård och kondition är intressanta för användare (Ha, et al., 2017). 

Vanliga funktioner som är integrerade i smartklockorna är accelerometer, för 

att till exempel räkna steg och aktivitet, en skärm för presentation av 

information samt pulsmätare. Tekniken bakom de olika sensorerna kan 

variera, men det eftersträvade slutresultatet är oftast det samma. Mätningen 

av fysisk aktivitet är bara en funktion hos smartklockorna, i denna avhandling 

kommer jag dock främst att fokusera på just den delen av smartklockorna då 

avhandlingen fokuserar på smartklockans användningsmöjlighet för att 

förbättra användarens fysiska aktivitet och välmående.  

2.3. Applikationer 

Den här avhandlingen definierar en applikation som ett mjukvaruprogram som 

är designat för en specifik sorts hårdvara, mobila handhållna datorer så som 

exempelvis smarttelefoner. Applikationen är det program som körs då man 

trycker på ikonen på den mobila enheten. En applikation kan antingen köras 

enbart på den specifika hårdvaran applikationen är designad för eller använda 

sig av hårdvarans internetuppkoppling för en del eller hela applikationens 

funktionalitet.  

Higgins (2016) skriver i sin artikel en lista på egenskaper som är viktiga för att 

en applikation för fysisk aktivitet ska anses vara bra: 

- Användarvänligt användargränssnitt 



 11 
 

- Gratis provtid 

- Lätt att ta i bruk och stabil i användningen 

- Möjlighet att sätta upp mål för sig själv 

- Personlig återkoppling i realtid 

- Skräddarsydd för användarens konditionsnivå och kunskap 

- Möjlighet till konsultation av experter 

- Användning av faktabaserade tekniker för beteendeförändring 

- Synkroniserar med andra applikationer, bärbar teknik och datorer 

- Statistik 

- Sociala nätverk 

- Periodiska sammanfattningar 

Applikationer för fysisk aktivitet har blivit allt populärare och lovar främja 

beteendeförändring och minska risken för icke överförbara sjukdomar (Yang, 

et al., 2015).  

Applikationer har potential till att vara ett interventionsmedel med bättre 

räckvidd och lägre kostnader än personliga interventioner (Yang, et al., 2015). 

Pagoto et al. (2013) tar upp att effektiva beteendeförändringstekniker 

integrerade i applikationer kunde hjälpa att bidra till en mer kostnadseffektiv 

vårdmodell. Även Middelweerd et al. (2014) poängterar att applikationerna är 

en ny möjlighet för effektivare interventioner genom individuell återkoppling 

och bedömning i realtid. Applikationer som fungerar tillsammans med bärbar 

teknik ger användaren möjligheten att samla in och spara all information 

relaterad till deras hälsa och kondition på ett ställe (Nasir & Yurder, 2015).  

2.4. Aktuellt inom bärbar teknik 

Enligt Patel et al. (2015) skulle det i teorin vara möjligt att ändra en individs 

beteende genom att mäta och samla in information om individens beteende, 

men det är inte enkelt. Att förbättra en individs hälsa och hälsobeteende kräver 

att beteendeförändringarna är bestående (Patel, et al., 2015). Bärbar teknik 

kan vara ett hjälpmedel för att skapa nya rutiner och bibehålla externa och 

interna motivationer och ändra de externa motivationerna till interna, men det 

är en svår uppgift att fullfölja (Patel, et al., 2015). De applikationer som baserar 
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sig på forskning inom beteendeförändring lyckas mer sannolikt ändra 

användarnas beteende, men de flesta av de hälsoapplikationer som finns på 

marknaden har inte använt sig av existerande forskning (Patel, et al., 2015; 

Higgins, 2016). I en studie av Helf och Hlavacs (2016) fick 91 % av de 

granskade applikationerna noll poäng i konstruktion, återkoppling och 

bedömning, vilka är viktiga delar hos en applikation utvecklad för att hjälpa 

användaren förändra sitt beteende. I beskrivningen till många applikationer 

stod det att de ger återkoppling på användarens prestationer och många av 

applikationerna hade instruktioner på hur olika aktiviteter utförs, vilket kan 

anses vara ett av de första stegen (Conroy, et al., 2014). Det som dock 

fattades i de flesta applikationerna var någon slags handlingsplanering för att 

få användaren att upprepade gånger utföra aktiviteten (Conroy, et al., 2014). 

Allt detta tyder på att det finns ett brinnande behov av att förbättra samarbetet 

mellan applikationsutvecklare och experter inom hälsobeteende och 

beteendeförändring (Helf & Hlavacs, 2016).  

För att förändra ett beteende krävs även engagemang och mer krävande mål 

kräver mer engagemang, även om mer krävande mål i genomsnitt ger bättre 

motivation och resultat (Klaassen, 2015).  Enligt Herz (2014) är de som mest 

behöver förändra sitt beteende, exempelvis de som har två eller fler kroniska 

sjukdomar, också de som visar mest engagemang och fortsätter använda sin 

aktivitetsmätare. Enligt Herz (2014) slutar de flesta använda sin 

aktivitetsmätare, en tredjedel redan efter några månader, vilket tyder på att de 

som använder sig av en smartklocka inte är de som mest behöver hjälp med 

att förändra sitt beteende. Det skulle förstås vara önskvärt att förändra 

beteendet hos allmänheten innan det går så långt att de får kroniska 

sjukdomar som följd av ett ohälsosamt beteende, och det är här bärbar teknik 

och smartklockor kommer in. En femtedel av smarttelefonanvändarna har en 

applikation för att stöda deras hälsomål och 38 % av användarna har en 

applikation för att mäta deras fysiska aktivitet (Conroy, et al., 2014). Det finns 

således en marknad för bärbar teknik och smartklockor, men frågan är då ifall 

den tekniken som finns tillgänglig på marknaden är utvecklad för rätt ändamål 

och rätt personer. 
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Enligt Herz (2014) är problemet med den bärbara tekniken som finns tillgänglig 

att den inte är designad för de personer som verkligen behöver hjälp med att 

förbättra sin kondition och sitt fysiska välmående. Den bärbara tekniken som 

har utvecklats har inte fokuserat på de områden där nyttan av bärbar teknik 

skulle vara störst, det vill säga hälsovården (Herz, 2014). Orsaken till det är 

att det ställs stora krav (kliniska prov, stränga regleringar, anpassningar till 

existerande informationssystem) på teknik som används inom hälsovården 

(Herz, 2014). Det har således varit enklare för företag att utveckla tekniska 

enheter för konsumentmarknaden istället för hälsovården. Ett problem med 

den bärbara tekniken som finns tillgängliga på marknaden är också enligt Patel 

et al. (2015) att de som skulle behöva den mest inte har råd att köpa produkten 

och att ett alternativ kunde vara subventioner från försäkringsbolag eller 

arbetsgivare. Då kommer man enligt Herz (2014) till frågan ifall begränsningen 

för utvecklandet är regelverk och myndigheter, eller ifall det är problemet att 

de 20 till 30 år gamla utvecklarna av produkterna helt enkelt inte förstår 

behoven hos en skoterbunden diabetiker eller en åldring med minnesproblem. 

Utvecklarna av de bärbara enheterna behöver bestämma var på marknaden 

deras produkt passar in och vem den är designad för så att de kan fokusera 

på rätt funktioner och målgrupp.  

Oberoende marknadsområde och målgrupp måste tekniken fungera på ett 

pålitligt sätt. Tekniken måste pålitligt mäta det den är designad för och många 

enheter som finns på marknaden idag har inte blivit validerade ordentligt 

(Patel, et al., 2015; Helf & Hlavacs, 2016; Higgins, 2016). Pagoto et al. (2013) 

poängterar att bristen på en standard för applikationer gör att 

hälsovårdspersonal har svårt att rekommendera någon applikation för sina 

patienter, även om mobila applikationer skulle kunna vara till nytta för 

patienten. Helf och Hlavacs (2016) menar att avsaknaden av validering har 

förvärrats på grund av att de som utvecklar applikationerna inte som främsta 

mål har att bidra till samhällets livsförändring, utan att nå framgång och vinst 

på sina produkter. En lösning kunde vara att i större utsträckning använda sig 

av redan etablerade tekniska produkter inom hälsovården, exempelvis kunde 

blodtrycksmätaren kommunicera med smarttelefonen och mätvärdena 
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integreras i hälsoapplikationen som även den bärbara tekniken är kopplad till 

(Patel, et al., 2015).    

Google och Apple håller för tillfället på att implementera ett ramverk för 

hälsoinformation i applikationer (Helf & Hlavacs, 2016). Tack vare ramverket 

skulle applikationer kunna dela information de samlat in, till exempel 

kaloriintag eller stegantal mellan varandra (Helf & Hlavacs, 2016). Ramverket 

har dock inte implementerat någon analys av de data som finns (Helf & 

Hlavacs, 2016).  Ramverket skulle också ge möjlighet för hälsoexperter att 

lägga in kunskap om interventionsförslagssystem som de olika utvecklarna 

sedan kunde använda sig av, som till exempel nationella rekommendationer 

för motion och föda (Helf & Hlavacs, 2016). Detta skulle föra utvecklarna av 

smartklockor och forskning om tangerande ämnen närmare varandra vilket 

många skribenter inom forskningen har efterlyst, ett ramverk eller certifiering 

för hälsoapplikationer. 

Säkerheten och integriteten av informationen som samlas och lagras, som 

med all annan personlig information, är som tidigare konstaterats någonting 

som måste beaktas. Park & Jayaraman (2003) hävdar i sin artikel om Smart 

Shirt att kontrollen över huruvida data samlas in ligger hos användaren då hen 

själv kan välja om tekniken bärs eller inte, även om det inte i slutändan kanske 

är så svart och vitt. Vad det kommer till säkerheten av datakommunikation 

skriver Park & Jayaraman (2003) att problemet inte är specifikt för bärbar 

teknik, utan datakommunikation överlag. Därmed bearbetas även problemen 

på en bredare front. Slutligen hävdar Park & Jayaraman (2003) att man måste 

överväga risken för mistad integritet mot de framsteg som kan uppnås genom 

att få tillgång till mycket noggrann information om människans prestation i olika 

situationer.  

2.5. Sammanfattning 

Intresset för den bärbara tekniken ökar, speciellt för dess potential inom 

kondition och hälsa men även dess användningsmöjligheter inom 

hälsovården. En del ser en skillnad mellan bärbar hälsoteknik och bärbar 

teknik för medicinskt syfte, vilket kan vara ändamålsenligt i vissa fall. Men 
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bärbar hälsoteknik kan även användas för medicinskt syfte genom kontinuerlig 

övervakning av hälsodata som sedan kan överföras till hälsovårdspersonal. 

Utvecklare kunde utnyttja intresset som finns för bärbar hälsoteknik och 

intresset för bärbar teknik för medicinskt syfte och designa en produkt som 

kan användas för båda ändamålen. Användare som är intresserade av att 

övervaka sin egen hälsa med hjälp av bärbar teknik kan i ett senare skede ha 

nytta av att ha insamlad hälsodata som kan utnyttjas av hälsovårdspersonal. 

Övervakningen kan således ske både i preventivt syfte men också i medicinskt 

syfte för användare som redan har insjuknat.  

För att ta steget vidare mot bärbar hälsoteknik för medicinskt syfte kunde de 

data som den bärbara tekniken samlar in utnyttjas av hälsovårdspersonal för 

att ge personliga medicinska råd till användaren. Utvecklare borde dock 

bestämma var på marknaden deras produkt passar in och vem deras 

målgrupp är. Det är speciellt viktigt för att kunna integrera rätt funktionaliteter 

i den bärbara enheten och inte försöka få in så många funktioner som möjligt 

utan fokusera på det målgruppen önskar och behöver. Exempelvis kunde 

utvecklare som fokuserar på en mer medicinsk övervakning också utnyttja 

redan etablerad hälsoteknik så som blodtrycksmätare och koppla ihop dem till 

smartklockan och dess omgivning istället för att försöka få in den funktionen i 

smartklockan. Det är speciellt för utvecklingen inom hälsovården som den 

bärbara tekniken har en central roll och utvecklingsmöjligheter.  

Smartklockan kan ses som den första bärbara enheten som slagit igenom och 

den populäraste sorten av bärbar teknik. En av smartkockans styrka är dess 

rörlighet och lättillgänglighet. Bortsett från smartklockans 

användningsmöjligheter inom hälsovården kan syftet med smartklockan på ett 

mer generellt plan ses som att underlätta användarens behov av 

kommunikation och information samt att samla in information om användaren 

för vidare bearbetning. Smartklockan kan också ses som en vidareutveckling 

av aktivitetsmätaren, och som det konstaterades i kapitlet slutar de flesta 

använda sin aktivitetsmätare redan efter ett par månader. En styrka hos 

smartklockan är då att den samtidigt är en vidareutveckling av det traditionella 

armbandsuret. Användare är vana att använda sitt armbandsur varje dag och 

armbandsuret är en accepterad accessoar att använda i alla situationer. 
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Därmed kan det lättare bli en vana att varje dag använda sin smartklocka, likt 

sitt armbandsur. I kapitlet konstaterades dock att ett problem med 

smartklockan är dess parade applikation. Det finns i dagsläget ingen standard 

för hälsoapplikationer och de flesta applikationer för hälsa och välmående 

baserar sig inte på forskning inom beteendeförändring i den grad de borde. 
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3. Bakgrundsteori 

Majoriteten av litteraturen kring fortsatt användning av it har hittills antagit att 

den fortsatta användningen av it baserar sig på samma process som 

processen för det inledande godkännandet. Detta samband har dock nu 

ifrågasatts av många forskare, och därför krävs det mera forskning inom 

området (Hong, et al., 2006). I detta kapitel behandlas ett flertal teoretiska 

modeller om både inledande godkännande och fortsatt användning av it. 

Technology Acceptance Model, eller TAM, har länge varit allmänt godkänd 

som ett kraftigt verktyg för att förklara och representera de bestämmande 

faktorerna både för användarnas inledande godkännande och användarnas 

beslut att använda många olika sorts it-produkter; och eftersom TAM är en 

mycket generell modell, har flera forskare försökt vidareutveckla modellen för 

att bättre förstå användarnas godkännande och användande av it (Hong, et 

al., 2006).  

Av de tre modellerna Hong et al. (2006) undersökte förklarades variansen i 

användningsavsikten bäst av EECM-IT (R² 67 %), följd av TAM (R² 63 %) och 

slutligen ECM-IT (R² 50 %). De använde sig dock av R² för att förklara 

variansen, som ofta används inom forskning kring IS, men R² tar inte i 

beaktande modellens komplexitet (Hong, et al., 2006). De tre modellerna hade 

mycket olika grader av komplexitet. EECM-IT, som förklarade variansen bäst, 

hade även den högsta graden av komplexitet, medan TAM hade den lägsta 

graden av komplexitet av de tre modellerna (Hong, et al., 2006). Både TAM, 

ECM-IT och EECM-IT kan användas för att beskriva fortsatt användning av 

informationsteknik (Hong, et al., 2006).  EECM-IT och TAM förklarar fortsatt 

användning lika väl men både ECM-IT och EECM-IT ger mer information om 

konsumenternas fortsatta it-användning än vad TAM gör (Hong, et al., 2006). 

Många studier inom it-produkter har ansett att konsumentens val 

huvudsakligen baserar sig på två pelare: inledande förväntningar gentemot 

produkten samt skillnaden mellan verkliga prestandan och förväntningarna 

(Hong, et al., 2006). I denna teori bygger konsumenten upp förväntningarna 

före köpet av en produkt, och efter det förväntningar om dess prestanda 

genom att använda produkten (Hong, et al., 2006). Slutligen väger 
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konsumenten upp sina förväntningar mot den upplevda prestandan, vilket 

leder till att konsumenten antingen bekräftar sina förväntningar eller stöter på 

en konflikt som är antingen positiv eller negativ, det vill säga att den upplevda 

prestandan överstiger respektive inte möter förväntningarna (Hong, et al., 

2006). Denna konflikt inverkar i slutändan på hur nöjd användaren är med 

produkten, och således avsikten att köpa produkten på nytt eller fortsätta 

använda produkten (Hong, et al., 2006). 

Det finns olika teorier om vad framgången av it baserar sig på. Till exempel 

Bhattacherjee (2001) anser att framgången baserar sig på endast den 

fortsatta användningen av it och inte på det inledande godkännandet av 

produkten. Därmed anser Bhattacherjee (2001) att det är viktigt att hitta de 

faktorer som påverkar användarnas beteende efter godkännande, det vill säga 

vad som gör att användaren fortsätter eller inte fortsätter använda en produkt. 

Eftersom det inte har nåtts konsensus inom detta område, har många 

skribenter efterlyst vidare forskning och ytterligare empiriskt material. 

I studien av Hong et al. (2006) visade alla tre modeller nedan tillräcklig 

anpassning till undersökta data. Alla orsakssamband i modellerna, utom 

sambandet mellan den upplevda användbarheten och belåtenheten i EECM-

IT-modellen, bevisades vara signifikanta. En viktig upptäckt i studien var dock 

att TAM hade den bästa anpassningen till data och kunde bäst förklara 

användarnas avsikt att fortsätta använda it, även om modellen är baserad på 

endast två faktorer och utvecklad för att förklara inledande godkännande av 

en produkt (Hong, et al., 2006). 

3.1. Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology acceptance model, TAM, utvecklades av Davis (1989) utifrån 

teorin om motiverad handling (eng. theory of reasoned action) som en modell 

för att förklara varför användare antingen godkänner eller avvisar ny teknik. 

Utgående från modellen är uppfattad enkel användning (eng. perceived ease 

of use) och uppfattad användbarhet (eng. perceived usefulness) de två 

viktigaste faktorerna som förklarar godkännandet av ny teknik (Davis, 1989; 

Hong, et al., 2006). Uppfattad enkel användning definieras i den ursprungliga 
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modellen av Davis et al. (1989) som till vilken grad användaren antar att hen 

kan använda produkten utan ansträngning. Uppfattad användbarhet beskriver 

Davis et al. (1989) som sannolikheten att den potentiella användarens 

effektivitet ökar tack vare användningen av en specifik teknisk enhet. 

Uppfattad enkel användning och uppfattad användbarhet bestämmer sedan  

användarens beteendemässiga avsikt att använda den nya tekniken, 

användarens attityd gentemot tekniken och användarens faktiska användning 

av tekniken (Davis, et al., 1989). Användarens attityd gentemot produkten 

definieras som användarens övergripande bedömning av hur det är att 

använda produkten och användarens attityd gentemot produkten i sig (Davis, 

1989). TAM är en brett accepterad modell för att förklara användarnas process 

för att godkänna ett it-system och föredras över många andra modeller som 

till exempel Theory of Reasoned Action (TRA) och Theory of Planned Behavior 

(TPB) (Hong, et al., 2006).  

TAM utvecklades ursprungligen för att förutspå användarnas inledande 

godkännande av teknik (Hong, et al., 2006). TAM baserar sig på enkla mått 

som tas efter en mycket kort växelverkan med ett system och förväntas 

förklara och förutspå framtida användarbeteende (Davis, et al., 1989). I 

tidigare studier har TAM förklarat cirka 50 % av variansen i materialet, och 

TAM stöds även av starka empiriska och teoretiska bevis i jämförelse med till 

exempel TRA och TPB (Hong, et al., 2006). 

Även om Hong et al. (2006) undersökte fortsatt användning av 

informationsteknik var TAM den modell som bäst förklarade variationerna i 

data av TAM, ECM-IT och vidareutvecklade ECM-IT. De övriga två modellerna 

diskuteras i de följande styckena. Hong et al. (2006) konstaterade att TAM är 

den enklaste och mest anpassningsbara modellen för att studera både 

inledande och fortsatt användning av informationsteknik, även om modellen 

ursprungligen är skapad för att förklara inledande godkännande av it. Det finns 

ett par fördelar med TAM gentemot andra modeller. TAM är välkänd för sin 

enkla konstruktion då TAM endast baserar sig på två byggstenar, uppfattad 

användbarhet och uppfattad enkel användning (Hong, et al., 2006). Dessa två 

byggstenar är tillräckligt generella för att inkludera olika externa variabler 

såsom skolning och systemdesign (Davis, et al., 1989). TAM är inte heller 
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bunden till någon viss sorts teknik eller produkt, vilket gör det lätt att utnyttja 

modellen för empirisk forskning inom it (Hong, et al., 2006). Dessutom har 

byggstenarna som TAM använder blivit utförligt validerade i andra studier, 

vilket sparar tid och ansträngning (Hong, et al., 2006). Slutligen går det att 

flexibelt integrera ytterligare faktorer i modellen, om så önskas för att bättre 

förklara variansen. Dessa ytterligare faktorer kan vara till exempel kön, ålder 

eller sociala normer (Hong, et al., 2006).  

 

Figur 1 TAM (Hong, et al., 2006) 

3.2.  Expectation-Confirmation Model in IT-Domain (ECM-IT) 

Expectation-Confirmation Model in IT-Domain, ECM-IT, utvecklad av 

Bhattacherjee (2001) är en modell för att förklara fortsatt användning och 

återköp av informationsteknik. ECM-IT är en relativt ny modell som saknar 

robust empiriskt stöd (Hong, et al., 2006). Modellen bygger på TAM, och båda 

dessa modeller innehåller övertygelse som en central komponent av upplevd 

användbarhet. ECM-IT föreslår att individens fortsatta it-användning baserar 

sig på överensstämmelsen mellan användarens beslut om fortsatt användning 

och användarens återköpsbeslut. Modellen fokuserar på förväntningarna efter 

det inledande godkännandet av en produkt som representeras av upplevd 

användbarhet (Hong, et al., 2006). ECM-IT grundar sig på paradigmen mellan 

förväntning och bekräftelse, där förväntningarna är det som användaren 

förväntar sig innan köpet, och bekräftelsen är (o)tillfredställelsen efter köpet 

(Hong, et al., 2006). Användarens förväntningar uppdateras i takt med att 

produkten används och enligt Peat & LaTour (1980) bestäms konsumentens 

tillfredsställelse av den direkta erfarenheten med en produkt. Modellen 
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används för att förutspå fortsatt användning av it produkter genom tre 

byggstenar: 

- Tillfredställelse med produkten 

- Användarbekräftelsens omfattning 

- Förväntningar efter godkännande (representerat av upplevd 

användbarhet) 

ECM-IT inkluderar dock inte upplevd prestanda som en inverkande faktor, 

eftersom denna antas vara inräknat i bekräftelsekonstruktionen (Hong, et al., 

2006). 

ECM-IT innehåller enligt Lee (2010) följande tre hypoteser: Avsikten att 

fortsätta använda it-enheten påverkas positivt av användarens tillfredsställelse 

med produkten. Bekräftelsen av användarnas förväntningar och deras 

upplevda användbarhet av produkten bestämmer användarens 

tillfreddställelse. Ifall användarens förväntningar bekräftas har användarens 

bekräftade förväntade fördelar en positiv effekt på användarerfarenheten och 

därmed på användarens tillfredställelse. (Lee, 2010) 

ECM-IT använder sig av TAM genom att lägga till uppfattad enkel användning 

som en byggsten till fortsatt användning genom användbarheten. Detta på 

grund av att det finns robusta bevis på att uppfattad enkel användning inverkar 

på den upplevda användbarheten samt avsikten att använda it i tidigare studier 

av TAM (Hong, et al., 2006). Upplevd enkel användning har även varit en 

framträdande faktor för att bestämma it godkännande (Hong, et al., 2006). 

 

Figur 2 ECM-IT (Hong, et al., 2006) 
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3.3.  Extended Expectation-Confirmation Model in IT-Domain 

(EECM-IT) 

Hong et al. (2006) har skapat en vidareutvecklad hybridmodell som grundar 

sig på ECM-IT och TAM. Modellen kallas Extended ECM-IT, eller EECM-IT. 

EECM-IT-modellen utvecklades av Hong et al. (2006) eftersom TAM och 

ECM-IT är mycket lika till sin struktur och därmed ansågs det naturligt att 

dessa två skulle kombineras till en modell med förbättrad förmåga att förutspå 

användarens beteende. Genom att kombinera de två modellerna, ECM-IT och 

TAM, vars största skillnad är att de försöker förklara olika aspekter av 

användarens uppfattning och avsikt, samt olika aspekter av TPB och flow-

teorin, kan hybridmodellen ge en mer fullständig förståelse av beteendet kring 

fortsatt användning av it än de enskilda modellerna (Lee, 2010). Hong et al. 

(2006) skapade även EECM-IT för att undersöka skillnaden i avsikten att 

godkänna och avsikten att fortsätta använda it. Slutresultatet av studien är att 

avsikten att börja använda och avsikten att fortsätta använda kan mätas på 

liknande sätt med skillnaden att det är olika skeden av användarens erfarenhet 

med produkten. Denna slutsats baserar sig delvis på att många studier som 

baserat sig på TAM har gjorts i situationer där användaren redan fått en 

märkbar erfarenhet av produkten, och därmed implicit antagit att godkännande 

av it förlängs med fortsatt användning, även om TAM skapats för att förklara 

det inledande godkännande av it (Hong, et al., 2006). 

EECM-IT baserar sig på följande påståenden: För det första påverkas avsikten 

att fortsätta använda en produkt positivt av användartillfredsställelsen (Hong, 

et al., 2006). Bhattacherjee (2001) har också ansett att det finns stabilt 

empiriskt stöd för att attityden påverkar avsikten att godkänna it produkter. För 

det andra finns det två nyckelfaktorer för tillfredställelse, upplevd 

användbarhet och bekräftelse, då användaren anser sig ha haft nytta av att 

använda produkten (Hong, et al., 2006). Oliver & DeSarbo (1988) tillägger att 

högre förväntningar också ger högre tillfredsställelse. För det tredje har studier 

om godkännande av it kommit till konsensus om att en av de viktigaste 

faktorerna för att förutspå användarens avsikt att godkänna en it-produkt är 

upplevd användbarhet och EECM-IT förutspår därmed att det finns en direkt 
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länk mellan den upplevda användbarheten och avsikten att använda en 

produkt (Hong, et al., 2006). För det sista hypotiserar Hong et al. (2006) att 

nivån av bekräftelse, som härstammar från erfarenheten av att använda en 

produkt skulle påverka den upplevda användbarheten positivt, och att detta 

skulle vara sant speciellt i fall där användaren inte är säker på vad hen 

förväntar sig av produkten.  

Alla samband i EECM-IT blev bekräftade i studien av Hong et al. (2006) 

förutom sambandet mellan upplevd användbarhet och tillfredsställelse. Den 

empiriska studien i samband med utvecklingen av EECM-IT-modellen 

verifierade hypoteserna i Bhattacherjees (2001) modell. Användarens avsikt 

att fortsätta använda mobilt internet bestämdes av användarens upplevda 

användbarhet och tillfredställelse (Hong, et al., 2006). Bekräftelsen av 

förväntningarna hade en signifikant inverkan på den upplevda 

användbarheten och användartillfredsställelsen, medan den upplevda 

användbarhetens inverkan på användartillfredsställelsen var signifikant men 

liten (Hong, et al., 2006).  

Ifall förväntningarna efter godkännandet består av användarens övertygelser 

om produktens attribut, är förväntningarna i EECM-IT representerade av 

upplevd enkel användning och upplevd användbarhet (Hong, et al., 2006). 

Tillfredsställelsen förväntas direkt påverkas av den upplevda användbarheten, 

men avsikten att fortsätta använda it och den upplevda användbarheten 

förväntas däremot påverkas både direkt och indirekt av den upplevda enkla 

användningen (Hong, et al., 2006). Om samma logik som används i ECM-IT 

om förhållandet mellan bekräftelse och upplevd användbarhet sedan 

tillämpas, antar EECM-IT att den upplevda enkla användningen påverkas 

positivt av graden av bekräftelse, och i samband med att användaren får mer 

erfarenhet av produkten, blir användarens förväntningar om enkel användning 

mer konkreta och uppdaterade (Hong, et al., 2006). 

Hong et al. (2006) avslutar sin artikel med att konstatera att EECM-IT kan 

vidareutveckla forskningen inom beteende för fortsatt användning av it genom 

att variabler som upplevd enkel användning och användbarhet, 

tillfredsställelse och bekräftelse inkluderas i de nyare modellerna för att få en 
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mer komplett bild av användarnas beteende efter godkännande. Enligt Hong 

et al. (2006) pressas forskningen om godkännandet av it till att inkludera 

beteendet efter godkännandet genom att jämföra de nyare modellerna mot 

äldre teori. ECM-IT och EECM-IT ger även djupare kännedom om hur företag 

och produkter ska förhålla sig till kundlojalitet samt den fortsatta användningen 

av deras produkter och tjänster. 

 

Figur 3 EECM-IT (Hong, et al., 2006) 

3.4. Teorin om beteendeförändring och dess representation i 

applikationer för fysisk aktivitet 

Så som tidigare konstaterats är det svårt att bestående förändra ett beteende 

även om en bestående beteendeförändring är nödvändig. Teorin om 

beteendeförändring kan användas för att förbättra interventioner för att 

förändra ett beteende. Det finns tre svårighetsgrader av beteendeförändring; 

(1) att se till att användaren följer de nya reglerna, (2) att användaren ändrar 

sitt beteende och (3) en attitydförändring (Klaassen, 2015; Oinas-Kukkonen, 

2013). Oinas-Kukkonen (2013) påpekar även att transparensen är en viktig 

del av användarens övertygelse. I praktiken betyder detta att applikationen 

eller enheten skall klargöra åt användaren vilka fördomar och mål utvecklaren 

har haft. Utvecklarna ska däremot komma ihåg att endast tillgången till 

information räcker inte för att förändra ett beteende (Oinas-Kukkonen, 2013). 

Smidig navigation och interaktion med applikationen kan ha en större inverkan 

på slutresultatet än modellen för beteendeförändring som använts (Oinas-

Kukkonen, 2013). 
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Fyra grundläggande teorier inom beteendevetenskapen är bland annat 

hälsouppfattningsmodellen, teorin om planerat beteende, transteoretiska 

modellen och sociala kognitiva teorin / sociala inlärningsteorin. Teoretiska 

konstruktioner, beteendeförändringstekniker, som dessa modeller innefattar 

är exempelvis självförmåga, målsättning, stimuluskontroll, socialt stöd samt 

förebyggande av återfall och upplevda hinder (Cowan, et al., 2012). Dessa 

konstruktioner används i interventioner för att förändra en persons beteende. 

De vanligaste beteendeförändringsteknikerna i traditionella interventioner är 

målsättning, omedelbar avsiktuppgörande, återkoppling på beteende och 

granskning av mål (Michie, et al., 2009; Abraham & Michie, 2008). 

Ett stödsystem för beteendeförändring (eng. behavior change support system, 

BCSS) kan användas för att hjälpa användaren förändra sitt beteende. 

Smartklockan tillsammans med dess tillhörande applikation kan ses som ett 

stödsystem för beteendeförändring, då de bland annat påminner användaren 

att vidta åtgärder för att förändra sitt beteende. Stödsystem för 

beteendeförändring är modeller som försöker ändra på användarens 

beteende utan att använda sig av missledande eller tvång (Oinas-Kukkonen, 

2013). Till näst diskuteras varför applikationsutvecklarna skulle använda sig 

av teorin om beteendeförändring, hur beteendeförändringsteorin är 

representerad i applikationer för fysisk aktivitet och hur 

applikationsutvecklarna kunde integrera beteendeförändringsteorier i 

applikationerna.  

Användningen av teori vid utvecklingen av applikationer kan förbättra 

interventionen genom att identifiera vilka teoretiska konstruktioner 

applikationen borde fokusera på och vilka beteendeförändringstekniker som 

borde användas (Webb, et al., 2010; Cowan, et al., 2012). Exempelvis kan 

Michies et al. (2011) CALO-RE taxonomi som är utvecklad för att klassificera 

beteendeförändringstekniker i interventioner för fysisk aktivitet och 

hälsosammare matvanor användas för att identifiera 

beteendeförändringstekniker samt kombinationer av tekniker som gör 

interventionen effektivare. Taxonomin är dock inte framställd specifikt för 

applikationer. Applikationsutvecklare måste ändå vara försiktiga med hur 

många tekniker de integrerar i sin applikation, eftersom de kan fungera bra 
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individuellt men sämre då de kombineras (Collins, et al., 2005). Det finns inte 

klara bevis på att antalet beteendeförändringstekniker tyder på effektivare 

interventioner (Middelweerd, et al., 2014). Michie et al. (2009) undersökte 

effektiviteten i interventioner för rökning, fysisk aktivitet och hälsosammare 

matvanor, och fann att effektivare interventioner innehöll färre 

beteendeförändringstekniker (Michie, et al., 2009). Cowan et al. (2012) menar 

dock att applikationer som grundar sig på teori har ett högre värde, och kan 

därmed ha ett högra pris. Det vill säga att applikationsutvecklare kunde ta ett 

högre pris på sin applikation ifall de grundade den på mer teori, detta stöds 

dock inte av andra studier (Middelweerd, et al., 2014).  

I traditionella interventioner används i medeltal sex till åtta 

beteendeförändringstekniker (Abraham & Michie, 2008). Yang et al. (2015) 

menar att beskrivningen till applikationer ofta innehåller en eller flera 

beteendeförändringstekniker, men utöver dessa kan applikationen även 

inneha ett antal fler tekniker. Målet med deras studie var att kategorisera vilka 

beteendeförändringstekniker som blivit implementerade i applikationer för 

fysisk aktivitet, från användarens synvinkel. Användarna som deltog i deras 

studie identifierade mellan en och tjugoen beteendeförändringstekniker, i 

medeltal 6,6 tekniker från BCT taxonomin (v1) per applikation, men det fanns 

en hel del tekniker som inte var representerade i någon av de studerade 

applikationerna. I taxonomin finns totalt 93 beteendeförändringstekniker, 

varav 39 var representerade i någon av de undersökta applikationerna. 

Resultaten i Yang et al:s (2015) studie är i linje med resultaten i Middelweerd 

et al:s (2014) studie om beteendeförändringstekniker i applikationer för 

beteendeförändring inom fysisk aktivitet för vuxna. Applikationerna i studien 

av Middelweerd et al. (2014) innehöll mellan två och åtta 

beteendeförändringstekniker utav de 23 teknikerna de studerade, i medeltal 

fem tekniker var representerade i de studerade applikationerna. I likhet med 

Yang et al:s (2015) studie fanns det en hel del tekniker som inte alls var 

representerade i någon av de undersökta applikationerna. Abrahams och 

Michies (2008) taxonomi som Middelweerd et al. (2014) grundade sin studie 

på var som tidigare konstaterats, dock inte utvecklad specifikt för applikationer 

vilket resulterade i att Middelweerd et al. (2014) måste omvandla 
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beteendeförändringsteknikerna i taxonomin till applikationsfunktioner. Det är 

också möjligt att alla tekniker inte kom fram i studierna eller att de inte tekniskt 

går att implementera i en applikation, eller att det helt enkelt inte är 

ändamålsenligt att göra det.  

Conroy et al (2014) har studerat 167 av de applikationer med högst betyg i 

Apples och Androids applikationsbutiker, de flesta av dessa applikationer 

använde sig av mindre än fyra beteendeförändringstekniker och skribenterna 

menade därmed att många personer kan behöva flera applikationer för att 

uppnå en förändring i sitt beteende. De vanligaste teknikerna var instruktioner 

på hur man utför en övning, återkoppling på prestation, mål för fysisk aktivitet 

och socialt stöd (Conroy, et al., 2014). Det stämmer överens med Yang et al. 

(2015) resultat att de populäraste beteendeförändringsteknikerna i 

applikationerna är bland annat att ge socialt stöd, information om andras 

godkännande, instruktioner och demonstrationer över hur man genomför ett 

beteende samt återkoppling på beteendet där den mest förekommande 

tekniken är socialt stöd. Detta är även i linje med de tekniker som var bäst 

representerade i Middelweerd et al:s (2014) studie som var självövervakning, 

ge återkoppling på beteende och målsättning. Bort-Roig et al. (2014) 

studerade smarttelefonens effektivitet som mått och interventionsverktyg och 

fann att de effektivaste strategierna för att uppmuntra till en förändring inom 

användarens fysiska aktivitet var fysiska aktivitetsprofiler, målsättning, 

återkoppling i realtid, socialt stöd och experters konsultation.  

Applikationer fokuserar ofta på att endera ge stöd och återkoppling på 

beteendet, det vill säga motivera användarna eller ge stöd och bidra med 

kunskap till användarna, det vill säga pedagogiska applikationer (Yang, et al., 

2015; Conroy, et al., 2014). De applikationer som fokuserade på att ge stöd 

och återkoppling på användarnas beteende använde sig av teknikerna socialt 

stöd, information om andras godkännande och återkoppling på beteende 

(Yang, et al., 2015). De mer pedagogiska applikationerna använde sig av 

teknikerna socialt stöd, information om andras godkännande och 

demonstration samt instruktioner över hur beteendet ska genomföras (Yang, 

et al., 2015). Enligt Yang et al. (2015) är de beteendeförändringsteknikerna 
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som applikationerna har använt sig av tekniker med blygsamma bevis på 

effektivitet, även om det finns mer etablerade tekniker.  

Cowan et al. (2012) lyfter även fram i sin studie att applikationer i 

applikationsbutikens kategori hälsa och kondition saknade teoretisk bakgrund, 

de använde sig dock endast av applikationer i Apples applikationsbutik. Även 

Bort-Roig et al. (2014) fann att utvecklarna oftast designade egna strategier 

istället för att förlita sig på teoribaserade tillvägagångssätt. En orsak kunde 

vara att utvecklarna av applikationerna främst är experter på 

mjukvaruutveckling, inte på beteendeförändringsteori, och därmed kunde ett 

samarbete mellan applikationsutvecklare och experter inom 

beteendeförändring vara nödvändigt. Pagoto et al. (2013) tar i sin studie om 

beteendestrategier i applikationer för viktminskning upp att applikationer har 

möjligheten att förenkla arbetsbördan relaterad till en del beteendetekniker 

och förbättra effektiviteten genom att kunna reagera på den aktuella 

situationen och använda sig av sammanhangsberoende 

beteendeförändringstekniker.  Således kan applikationer ha funktioner som 

inte är möjliga i traditionella interventioner men bidrar till att åstadkomma en 

långvarig förändring, förhindrar återfall och förbättrar resultaten (Pagoto, et al., 

2013).     

De beteendeförändringstekniker som används i applikationer för fysisk 

aktivitet är de samma som används i interventioner för fysisk aktivitet 

(Middelweerd, et al., 2014). De effektivaste teknikerna i interventioner för 

fysisk aktivitet är enligt Michie et al. (2009) självövervakning i kombination med 

återkoppling, målsättning, omedelbar avsiktsuppgörande eller omedelbar 

granskning av beteendemål. Det överensstämmer med Williams och French 

(2011) som fann att de sex tekniker som hörde ihop med högre grader av 

fysisk aktivitet var allmän information om konsekvenser av beteendet, 

handlingsplanering, förstärkning av ansträngningar, instruktioner, 

underlättande av social jämförelse och tidsplanering. Däremot visade sig 

graderade mål, uppföljningsanmälningar och förebyggande av återfall ha låg 

koppling till förändring inom fysisk aktivitet (Williams & French, 2011). Nedan 

följer ett par exempel på hur applikationsutvecklarna kunde använda sig av 

beteendeförändringsteknikerna i sina applikationer.  
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Påminnelser är ett exempel på hur applikationer kan använda sig av teori, 

applikationen påminner då användaren om hens nästa inplanerade 

träningssession exempelvis genom en visuell påminnelse i form av ett 

meddelande. Dessa ledtrådar till handling är en del av 

hälsouppfattningsmodellen (eng. health belief model), vilket 19 % av 

applikationerna i Cowan et al:s (2012) studie använde sig av. 

Hälsouppfattningsmodellen är också den vanligaste teorin som 

applikationerna använder sig av (Cowan, et al., 2012). 

Modeller är typiska inom sociala kognitiva teorin, exempelvis videosnuttar av 

modeller som utför träningsövningar, vilket 55 % av applikationerna i Cowans 

et al:s (2012) studie använde sig av. Förstärkning är också en teknik 

förknippad med sociala kognitiva teorin, applikationerna kan då ge poäng till 

användaren för varje utförd träningssession och på det sättet bidra till ökad 

motivation för fortsatt träning. Poängen kan sedan exempelvis bytas mot nya 

träningsvideor ledda av kända idrottare, kopplat till sociala kognitiva teorin 

(Cowan, et al., 2012).  

I andra hälsofrämjande applikationer är självövervakning en vanligt 

förekommande beteendeförändringsteknik, men i applikationer för fysisk 

aktivitet är det inte en populär teknik (Yang, et al., 2015). En bidragande faktor 

till det kan vara mobilteknikens sofistikerade sensorer och accelerometrar, 

speciellt med hjälp av den bärbara tekniken. Självövervakning är däremot en 

betydande del av beteendeförändringen inom fysisk aktivitet, och därför kunde 

det trots mobilenhetens sofistikerade passiva övervakning vara värt att 

implementera möjligheten till aktiv självövervakning i form av retrospektion och 

självrapportering i applikationer utvecklade för att stöda en 

beteendeförändring inom fysisk aktivitet (Michie, et al., 2009). Andra tekniker 

som skulle vara viktiga för en beteendeförändring inom fysisk aktivitet är 

utbildning, det vill säga ge instruktioner eller information om fördelarna med 

fysisk aktivitet, handlingsplanering, tidsplanering och att förstärka 

ansträngningar mot ett visst beteende (Williams 2011).  
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4. Påverkande faktorer för användning av smartklockor 

För att teorierna i föregående kapitel ska kunna användas för smartklockor 

behöver de anpassas så att de beaktar smartklockans specifika egenskaper. 

Vad som motiverar konsumenter att köpa och fortsätta använda en 

smartklocka är nödvändigtvis inte samma egenskaper som för andra tekniska 

produkter.Eftersom smartklockan och dess tillhörande hälsoapplikation till en 

del är designade för att förändra användarens hälsobeteende, borde förutom 

teorierna TAM och ECM-IT utvecklarna även beakta teorin om 

beteendeförändring.  

I detta kapitel tas upp vad som påverkar användarens beslut att köpa en 

smartklocka och fortsätta använda smartklockan. En del forskare menar att 

det som motiverar att köpa en smartklocka och det som motiverar användaren 

att fortsätta använda sin enhet är samma eller liknande faktorer. Exempelvis 

kan faktorn att det är en ny marknad anses påverka köpbeslutet både positivt 

och negativt eftersom det är någonting nytt och spännande men samtidigt 

någonting nytt och osäkert. Likväl kan den nya marknaden ses som någonting 

attraktivt för fortsatt användning eftersom produkten urskiljer användaren från 

användarens sociala omgivning.  

4.1. Vad påverkar beslutet att köpa en smartklocka? 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp vad det är som motiverar och påverkar 

användarna att köpa en smartklocka för att sedan ta upp vad det är som 

motiverar användarna att fortsätta använda sin smartklocka. Vad som 

påverkar beslutet att köpa en smartklocka mest är något som många forskare 

är oense om.  

4.1.1. Ny marknad 

Smartklockan är ännu en relativt ny produkt på en ny marknad, vilket kan vara 

en potentiell risk för att köpa produkten då det inte finns många användare och 

användarupplevelser som validerat produkten. Men även om det finns risker 

med att köpa en produkt hade de potentiella möjligheterna produkten ger 

större inverkan för både potentiella användare och faktiska användare på 
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avsikten att använda produkten än vad de potentiella riskerna hade (Yang, et 

al., 2016). Således är det viktigt att poängtera potentiella möjligheter 

smartklockan kan ge användaren för att öka användarens avsikt att godkänna 

smartklockan.  

Användare som från tidigare kände till vad en bärbar konditionsmätare var, var 

mer sannolika att godkänna en sådan enhet än de som inte från tidigare kände 

till bärbara konditionsmätare (Lee & Lee, 2018). Således är det möjligt att 

potentiella användares attityd gentemot bärbar hälsoteknik kunde påverkas 

genom att ge konsumenterna mer detaljerad information om produkterna (Lee 

& Lee, 2018). Användare behöver känna till vad en smartklocka är och vad 

fördelarna med den är, vilket också kan minimera osäkerheten för produkten.  

Problemet med en ny marknad är även brist på användarrekommendationer. 

Zhang et al. (2017) menar att en informativ referensgrupp kan ha en negativ 

inverkan på förhållandet mellan upplevd användbarhet och avsikten att börja 

använda en bärbar enhet. Ett antal tidigare studier har funnit att andra 

användares erfarenheter, rekommendationer av vänner och socialt inflytande 

har en stor inverkan på användarens godkännande av en ny produkt (Hsiao, 

2017). Andra användares erfarenheter anses vara en av de mest pålitliga 

källorna av information, och användarrecensioner på nätet anses vara mer 

pålitliga än informationen i produktannonser av tillverkaren eller försäljaren 

(Hsiao, 2017). Därmed är kunder som redan använder sig av en produkt en 

bra marknadsföringskanal för produktutvecklare (Hong, et al., 2006). 

4.1.2. Kompletterande produkter 

Efter att användarna känner till vad en smartklocka är kan de även intressera 

sig för produkter som går att para ihop med smartklockan. Till en smartklocka 

kan det finnas en hel del kompletterande produkter. Patel et al. (2015) menar 

att det är viktigt att komma ihåg ifall det krävs tilläggsteknik för att använda 

bärbara produkter, att användaren då även måste införskaffa den 

kompletterande produkten. Från den synvinkeln är exempelvis smarttelefoner 

ett bättre alternativ än en dator att synkronisera bärbar teknik med, eftersom 

de flesta i dagens utvecklade samhälle både har möjlighet att använda en 

smarttelefon och är vana att rutinmässigt använda smarttelefonen (Patel, et 
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al., 2015). Dehghani et al. (2018) menar att kompletterande produkter, så som 

applikationer till en smartklocka, ökar värdet av smartklockan och kan till och 

med vara ett kriterium för att konsumenterna ska acceptera produkten. I 

studien av Wu et al. (2016) fann de dock att kompatibiliteten med andra 

enheter inte var relevant vid 95 % konfidens, men blev signifikant vid 90 % 

konfidens, och konstaterade därmed att beteendemönstret kan diskret ändra. 

Applikationen kopplad till smartklockan kan både ses som en kompletterande 

produkt och som en del av smartklockan där kompletterande produkter till 

smartklockan oftast är kopplade till smartklockan via den tillhörande 

applikationen. Fler och fler använder applikationer för att ändra på sin livsstil 

(Helf & Hlavacs, 2016) och i kombination med att smarttelefoner får en allt 

större roll i användarnas vardag är den tillhörande applikationen en viktig del 

av smartklockan. Men vilket konstaterades i 2.4 kunde användningen av 

smartklockan och hälsoapplikationen dra nytta av att använda sig av redan 

tillgänglig, etablerad teknik som är designad för att exempelvis mäta en 

specifik fysisk parameter som en blodtrycksmätare. Mer personspecifika data 

och specificerad hälsoinformation kan höja användarens intresse för 

användningen av smartklockan. Eftersom de smartklockor som finns 

tillgängliga på marknaden använder sig av en tillhörande applikation kommer 

jag som jag tidigare konstaterat, i denna avhandling att se den tillhörande 

applikationen som en del av smartklockan.   

4.1.3. Integritet och säkerhet 

För att den bärbara hälsotekniken ska ha ett värde för användaren krävs det 

att användaren tillåter enheten att samla in personlig hälsodata, ju mer 

detaljerad och intim data, desto värdefullare är enheten för användaren 

(Zhang, et al., 2017). Men då måste det även finnas ett förtroende hos 

användaren att produkten skyddar användarens integritet, med mer data och 

speciellt personlig hälsoinformation finns det en integritetsrisk. Ifall insamlade 

hälsodata skulle missbrukas skulle det ha en allvarlig skada för användarnas 

säkerhet (Zhang, et al., 2017). Skyddet av personlig information, eller 

integritetsrisken, är risken för att kontrollen över personlig information går 

förlorad (Pavlou & Chen, 2007). För bärbar teknik, som för allt som involverar 

personlig information är det som konstaterades i 2.1 väldigt höga krav på 



 33 
 

datasäkerhet och integritet på de data som den bärbara enheten samlar in 

(Park & Jayaraman, 2003). Marakhimov och Joo (2017) menar dock att 

tidigare forskning inom bärbar hälsoteknik har fokuserat på den tekniska 

aspekten och lite forskning har gjorts kring integritets- och hälsoaspekten. En 

stor del av informationen som produkterna samlar in, skickar och delar är 

mycket personlig information (Ramirez, 2015), och informationen som samlats 

in kan producera oförväntade resultat i samband med olika nätverk och 

databaser (Ha, et al., 2017).  

Skydd av personlig information blir allt mer aktuellt och kommer oftare fram i 

diskussioner som en följd av att datamängden hela tiden växer. Därmed är 

dagens konsumenter mer medvetna om integritetsrisken och bekymrade över 

sin integritet än någonsin tidigare (Kobie, 2015). Internet kan för många 

kännas som en osäker plattform där de inte har kontroll över informationen 

som sparas och vet vad för information som finns på internet om dem själva. 

Enligt Marakhimov och Joo (2017) blir konsumenter allt mer oroliga över hälso- 

och integritetsriskerna när det kommer till hälsoapparater, i likhet med den 

stigande oron över integritetsrisken när det kommer till andra produkter som 

är kopplade till internet. Konsumenterna är oroliga över sin integritet, de är 

oroade eller stressade över hur utvecklarna av den bärbara enheten använder 

deras personliga information (Marakhimov & Joo, 2017).  

En orsak till konsumenternas oro kan vara otydliga eller orättvisa 

användarvillkor för informationen enheten samlar in (Marakhimov & Joo, 

2017). Piwek et al. (2016) menar att ett problem med de data som produkterna 

samlar in är att användarna av produkten inte äger informationen. I en studie 

över risken att personlig information används utan lov menade 82 % av 

deltagarna att bärbar hälsoteknik äventyrade deras integritet (PwC Health 

Research Institute, 2016). Hälsoinformation känns ofta som väldigt personlig 

information som konsumenterna vill ha kontroll över. Av deltagarna i studien 

om risken över att personlig information används utan lov hade 86 % av 

användarna av en bärbar hälsoenhet blivit utsatta för säkerhetsbrott (PwC 

Health Research Institute, 2016).  
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Tidigare studier om hälsoinriktad informationsteknik har visat att 

integritetsfrågor är en viktig del av användarens avsikt att godkänna 

informationstekniken, vilket är särskilt tydligt för just hälsoinriktad 

informationsteknik då hälsoinformation anses som speciellt känslig 

information (Li, et al., 2016). Li et al. (2016) undersökte godkännandet av 

bärbar hälsoteknik från ett integritetsbedömningens perspektiv hos faktiska 

användare. De använder sig av en integritetsberäkning ursprungligen 

utvecklad av Laufer och Wolfe år 1997 och tillämpad till informationssystem 

av Culnan och Armstrong år 1999 som menar att innan individer avslöjar 

känslig information gör de en jämförelse mellan den sociala fördelen 

avslöjandet för med sig och dolda negativa konsekvenser med avslöjandet 

(Laufer och Wolfe 1997, cited in Li, et al., 2016; Culnan och Armstrong 1999, 

cited in Li, et al., 2016). I jämförelse med generell information, det vill säga 

samma information för alla användare, har skräddarsydd information visat sig 

vara överlägset bättre på att påverka en hälsorelaterad beteendeförändring 

(Svendsen, et al., 2009). Men för att kunna ge användaren mer nyttig, 

skräddarsydd information måste användaren tillåta produkten att samla in den 

information som krävs. Faktorer som inverkar på integritetsbedömningen 

varierar beroende på sammanhanget (Li, et al., 2016). Vid beslut om 

godkännande av bärbar hälsoteknik avväger användaren möjliga nyttan med 

tekniken med den upplevda integritetsrisken och gör en integritetsbedömning. 

Ifall användaren uppfattar att den möjliga nyttan överstiger integritetsrisken 

kan användaren godkänna tekniken ur en integritetssynvinkel (Li, et al., 2016). 

Från en integritetsbedömningssynvinkel är det därmed också väldigt viktigt att 

lyfta fram möjliga fördelar med den bärbara tekniken, så som för risken med 

en ny marknad.  

Informationskänslighet, vilket beskriver hurdan information det är som samlas 

in och används, har i tidigare studier även visats inverka på den upplevda 

integritetsrisken (Li, et al., 2016). Li et al. (2016) använder sig av begreppet 

hälsoinformationskänslighet för att beskriva användarens upplevda obehag 

över att dela med sig hälsoinformation. Hälsoinformationskänsligheten har en 

signifikant inverkan på användarens upplevda integritetsrisk (Li, et al., 2016).  

De menar också att i vilken grad enheten levererar information till användaren 
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påverkar användarens upplevda integritetsrisk (Li, et al., 2016). Ett av syften 

med den bärbara hälsotekniken är att den i realtid levererar hälsoinformation 

till användaren. Li et al. (2016) använder sig av begreppet informativitet, som 

en representation av kvaliteten av information och mängden information som 

levereras. Ifall användaren känner att informationen som den bärbara enheten 

delar är för personlig inverkar det på den upplevda integritetsrisken, överlag 

har dock den upplevda informativiteten en signifikant positiv inverkan på den 

upplevda nyttan hos den bärbara enheten  (Li, et al., 2016).  

Oron över att dela med sig av personlig hälsoinformation kan även påverkas 

av hur väl både mottagaren och lagstiftningen uppfattas skydda användaren. 

Tidigare studier har visat att det är viktigt att det både finns en självreglering 

inom industrin och en statlig reglering för kontroll av personlig information (Li, 

et al., 2016). Li et al. (2016) använder sig av begreppet lagstiftningsskydd för 

att beskriva dessa två faktorer, både organisationens egen sekretesspolicy 

och statliga regleringar. Till vilken grad användaren upplever att det finns ett 

lagstiftningsskydd inverkar på hens upplevda integritetsrisk hos den bärbara 

tekniken (Li, et al., 2016). Anser användaren att det finns ett tillräckligt 

lagstiftningsskydd minskar hens upplevda integritetsrisk (Li, et al., 2016).  

En större inverkan på den upplevda integritetsrisken har dock användarens 

övergripande uppfattning om organisationen, Li et al. (2016) använder sig av 

begreppet upplevd prestige som har en negativ inverkan på den upplevda 

integritetsrisken (Li, et al., 2016). Konsumenter uppfattar integritetsrisken som 

lägre ifall de köper den bärbara hälsoenheten från en leverantör som de anser 

har högre prestige (Li, et al., 2016). Detta kan göra det svårare för en ny 

leverantör på marknaden då redan etablerade förtag kan dra nytta av tidigare 

framgångsrika produkter och det är därmed speciellt viktigt för nya aktörer att 

lyfta fram fördelarna med deras produkt.  

Integritetsrisken kan således vara en orsak till att konsumenter inte vill köpa 

bärbar teknik (Meola, 2016). Men den upplevda nyttan med den bärbara 

enheten inverkar signifikant på den upplevda integritetsrisken, för att minska 

integritetsrisken kan nyttan med produkten ökas eller uppmärksammas (Li, et 

al., 2016). Således har den upplevda nyttan en positiv inverkan på 
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användarens avsikt att godkänna bärbar hälsoteknik, och den upplevda 

integritetsrisken en negativ effekt (Li, et al., 2016).  

Förutom integritetsrisken som är en risk med all teknik som har hand om 

personlig information känner en del användare även en personlig 

säkerhetsrisk med den bärbara tekniken (Marakhimov & Joo, 2017). Den 

personliga risken är risken för att produkten som köps på något sätt skulle 

skada produktens användare (Pavlou & Chen, 2007). När det kommer till 

bärbara hälsoapparater är konsumenterna oroade över, förutom den 

personliga informationens säkerhet, även för deras egen säkerhet 

(Marakhimov & Joo, 2017). Konsumenterna är speciellt oroade över den 

elektromagnetiska strålningen då bärbar hälsoteknik, till skillnad från 

exempelvis smarttelefoner, bärs på kroppen i direkt kontakt med huden över 

en längre tid (Marakhimov & Joo, 2017).  

4.1.4. Finansiell risk och prestationsrisk 

Som med alla köpbeslut finns det även en finansiell risk kopplad till 

anskaffningen av en bärbar enhet. Den finansiella risken definieras som risken 

för att det uppstår finansiella förluster på grund av ett dåligt köpbeslut (Pavlou 

& Chen, 2007). Både köpesumman och möjliga framtida kostnader beaktas i 

den finansiella risken (Yang, et al., 2016). Vad produkten kostar kan vara en 

kritisk faktor för konsumenterna vid köp av en smartklocka, och 

konsumenterna måste anse att fördelarna med produkten överstiger den 

monetära kostnaden för att värdet av produkten ska vara positivt (Venkatesh, 

et al., 2012). Enligt Dehghani et al. (2018) värdesätter dock konsumenterna 

utseende mer än märke och pris då det kommer till smartklockor, och enligt 

Lee & Lee (2018) hade den finansiella kostnaden inte en signifikant inverkan 

på avsikten att godkänna bärbara konditionsmätare. Detta kan bero på att 

smartklockorna kan anses vara lyxsmycken och symboler för mode och 

förmögenhet (Choi & Kim, 2016). Därför finns det både sportigare och billigare 

versioner av smartklockorna samt dyrare och mer lyxigare versioner (Choi & 

Kim, 2016). Även i studien av Kim och Shin (2015) hade kostnaden en relativt 

liten inverkan på avsikten att använda smartklockor, men konstaterade att 

detta kunde bero på den högre medelåldern hos deltagarna i studien. 
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Vid köpet av en produkt finns det även en risk att produkten, eller varumärket, 

inte möter konsumentens förväntningar, vilket räknas som en prestationsrisk 

(Yang, et al., 2016; Pavlou & Chen, 2007). Yang et al. (2016) fann i sin studie 

att prestationsrisken hade en större inverkan på potentiella användares avsikt 

att använda den bärbara tekniken än vad den finansiella risken hade. En 

annan risk för godkännandet av smartklockor härstammar i konflikten i redan 

inlärda beteendemönster. Smarttelefonen har under de senaste åren lärt 

användarna att reagera på exempelvis notiser och meddelanden på ett visst 

sätt och när smartklockan försöker avbilda denna kommunikation som 

härstammar från smarttelefonen skapas det en beteendekonflikt för 

användaren, vilket resulterar i tveksamhet att godkänna smartklockor (Ha, et 

al., 2017). Därmed är det som tidigare konstaterats viktigt att utvecklare av 

smartklockor marknadsför produktens användbarhet för potentiella 

användare, men det är samtidigt viktigt att de ger en försäkran om dess 

prestationsförmåga för att minska prestationsrisken (Yang, et al., 2016).  

4.1.5. Utseende 

Som det konstaterades i föregående stycke, 4.1.4, värdesätter 

konsumenterna utseende mer än märke och pris då det kommer till 

smartklockor (Dehghani, et al., 2018). Smartklockor är modeprodukter på 

samma sätt som de är it-produkter (Choi & Kim, 2016; Chuah, et al., 2016). 

En del skribenter hävdar att utseendet och estetiken av smarklockan skulle 

vara den viktigaste faktorn i attityden mot smartklockor och påverkar således 

både avsikten att godkänna samt avsikten att använda smartklockor (Hsiao & 

Chen, 2018; Wu, et al., 2016). Därför är utseende och synlighet en viktig faktor 

som inverkar på avsikten att börja använda smartklockor (Chuah, et al., 2016). 

Hur mycket användarens avsikt att använda smartklockan påverkas av 

synligheten hos produkten beror på till vilken grad användaren ser 

smartklockan som en modeprodukt eller en teknisk enhet (Chuah, et al., 

2016). Eftersom smartklockan även kan ses som en modeprodukt är 

smartklockan en produkt som märkbart delas av två konsumentvärderingar, 

det är en teknisk enhet som snabbt föråldras och har en kort livscykel, men 

samtidigt är det en klocka som förväntas hålla länge och vara estetisk över en 
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längre tid (Choi & Kim, 2016). Frågan blir då ifall smartklockor i första hand 

ses som en modeprodukter eller  som tekniska enheter. 

Teknik som är menad för att bäras måste inte bara uppfylla våra funktionella 

krav, utan även krav på sociala, emotionella och utseendebehov (Miner, et al., 

2001). Användare har ställt ett antal utseendemässiga krav på bärbar teknik. 

Tekniken ska möjliggöra för självförverkligande utan att drastiskt förändra 

användarens utseende och uppfyller tekniken dessa krav uppnår den en bättre 

användaracceptans (Miner, et al., 2001). Dehghani et al. (2018) menar likaså 

att eftersom bärbar teknik bärs av användaren krävs det ytterligare 

egenskaper så som ett unikt utseende hos produkterna, vilket gör att 

traditionella modeller för godkännande av tekniska enheter inte rakt kan 

tillämpas på bärbar teknik. Samtidigt har även tidigare studier om användarens 

godkännande av it-produkter markerat produktens utseendes roll för den 

emotionella fästningen vid en produkt (Yang, et al., 2016). Till denna design 

hör olika färger, balans, material och former på både själva klockan och dess 

band. Estetiken har en central roll i den emotionella kopplingen till en produkt 

(Nanda, et al., 2008). 

Smartklockorna är ännu i ett tidigt skede av sin spridning, vilket gör att 

produktens utseende har ännu större betydelse (Dehghani, et al., 2018). Detta 

förstärks vidare av att smartklockan förutom att den är en teknisk produkt även 

kan ses som en modeprodukt och därför även intresserar de som söker en 

möjlighet att vara unik (Dehghani, et al., 2018). Möjligheten av att vara unik 

kan tillfredsställa konsumenternas behov av självuttryck och att höja sitt 

sociala värde (Hsiao & Chen, 2018). 

Trots detta fokuserar enligt Choi och Kim (2016) ännu de flesta utvecklare av 

smartklockor på tekniken istället för på utseendet. De flesta smartklockor ger 

användarna möjligheten att installera specifika applikationer för att anpassa 

smartklockan till användarnas tekniska behov, men få erbjuder användarna 

möjligheten att ändra på utseendet av produkten (Chuah, et al., 2016). Då 

smartklockan kan ses som både en teknisk enhet och en modeprodukt borde 

utvecklare av smartklockor fokusera på båda delarna, även inkludera 
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funktioner relaterade till modeaspekten av smartklockan och sedan 

kommunicera dessa till potentiella användare (Chuah, et al., 2016).  

Zhang et al. (2017) använder sig av begreppet iögonfallande konsumtion för 

att beakta att bärbar hälsoteknik både är modeprodukter och tekniska enheter. 

De menar att eftersom människor påverkas av deras sociala omgivning bör 

både iögonfallande konsumtion och informativa referensgruppens indirekta 

inverkan på avsikten att börja använda bärbar hälsoteknik beaktas (Zhang, et 

al., 2017). Begreppet iögonfallande konsumtion användes först av Veblen år 

2007 som definierade det som att konsumenter köper och använder dyra och 

öppet synliga produkter för att signalera individens sociala status (Zhang, et 

al., 2017). Således kan användarnas konsumtionsbeteende vara en följd av 

iögonfallande konsumtion eftersom de tror att användningen av den bärbara 

hälsoprodukten kan förbättra deras sociala status (Zhang, et al., 2017).  

4.1.6. Social status 

Så som konstaterades i föregående stycke är bärbar teknik unik i det 

anseendet att den bärs som en accessoar och därmed är väldigt synlig. Det 

möjliggör för användare av bärbar teknik att de enkelt kan visa upp produkten 

för andra i deras omgivning, och genom användning kan den bärbara enheten 

således ha en inverkan på användarens sociala status (Yang, et al., 2016; 

Bodine & Gemperle, 2003). Studier inom bärbar teknik har definierat social 

status som omfattningen användningen av den bärbara enheten ger 

användaren respekt och beundran, eller motsatsen, från hens omgivning 

(Yang, et al., 2016; Pavlou & Chen, 2007).  

Social status har en stark inverkan på avsikten att använda bärbar teknik hos 

potentiella användare (Yang, et al., 2016). Yang et al. (2016) menar att det 

delvis kan bero på att bärbar teknik fortfarande är i ett tidigt skede av dess 

utveckling och potentiella användare därmed antar att deras sociala status 

förbättras redan av att de köper den bärbara enheten. Yang et al. (2016) fann 

däremot också att social status har en inverkan på faktiska användares avsikt 

att fortsätta använda bärbar teknik. 

Produktens varumärke, utseende, rykte och därmed funktionalitet kan påverka 

vilken effekt användningen av produkten har på användarens sociala status. I 
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studien av Yoonhyuk et al. (2016) var dock varumärket den minst relevanta 

faktorn för potentiella användare av smartklockor. Både pris och skärmstorlek 

ansågs vara viktigare än märket på smartklockan. Men som konstaterades i 

4.1.3 kan leverantörens prestige, varumärket, ha en inverkan på användarens 

förtroende för produkten. Enligt Erdem och Keane (1997) har varumärket en 

framträdande roll i fall där köparen är osäker på produktens kvalitet (Erdem & 

Keane, 1997). 

4.2. Vad påverkar fortsatt användning av smartklockan? 

I detta avsnitt tar jag upp vad som påverkar användarna att fortsätta använda 

sin smartklocka och den tillhörande applikationen. Eftersom det är en stor del 

av de som köper en aktivitetsmätare som efter en tid slutar använda den är 

det viktigt för utvecklare av smartklockor att veta vad det är som får användare 

att fortsätta använda sin smartklocka så att de kan ta det i beaktande i 

utvecklingen av existerande och nya produkter.  

Inledande användning är ett viktigt första steg, men fortsatt användning är en 

förutsättning för verklig framgång (Lee, 2010). Vid fortsatt användning lär 

användaren sig produktens funktioner och de möjligheter den erbjuder på ett 

djupare plan (Marakhimov & Joo, 2017).  Det är viktigt att vid detta skede 

påpeka att en stor del av studierna om fortsatt användning av it-produkter har 

forskat i avsikten att godkänna eller fortsätta använda en produkt. Det finns 

dock robust bevis på att avsikten är en pålitlig indikation för faktiskt beteende 

(Jackson, et al., 1997). För att åstadkomma fortsatt användning räcker det inte 

alltid med att användarens attityd och tilltro gentemot produkten ändrar, det 

kan även krävas ändringar i användarens kognitiva beteende och om möjligt 

även i tekniken (Marakhimov & Joo, 2017).  

4.2.1. Användbarhet 

Enligt Venkatesh et al. (2003) är användbarheten mycket viktig i den trådlösa 

kontexten. Chuah et al. (2016) ser smartklockan som en mindre version av 

redan existerande produkter som smarttelefonen och organisatören och 

menar därför att de traditionella acceptansfaktorerna som uppfattad 

användbarhet och enkel användning är viktiga faktorer som även påverkar 
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avsikten att använda smartklockan. Davis (1989) beskriver uppfattad 

användbarhet som sannolikheten att den potentiella användarens effektivitet 

ökar tack vare användningen av en specifik teknisk enhet. I studier som 

behandlar bärbar teknik har användbarhet bland annat definierats som till 

vilken grad användaren förutspår att arbetsprestationen förbättras tack vare 

att hen använder sig av den bärbara enheten, då enheten hjälper användaren 

att bli mer organiserad och produktiv och därmed effektivare (Chuah, et al., 

2016; Yang, et al., 2016). Bärbar teknik kan hjälpa användarna förbättra deras 

arbetsprestation genom att möjliggöra för användarna att när och var som 

helst kolla sina e-postmeddelanden, schemalägga arbeten och möten, ha 

konstant tillgång till information och möjligheten att kommunicera med andra 

(Yang, et al., 2016). Enligt Dehghani (2018) ligger användbarheten av 

smartklockan i dess möjlighet att förbättra användarens effektivitet genom 

förbättrad produktivitet och genom att användaren blir mer organiserad tack 

vare smartklockan men även hur väl smartklockan kan bli en del av 

användarens dagliga rutiner. 

Användbarhet har i tidigare forskning ansetts vara en av de viktigaste 

faktorerna som förutspår användarens avsikt att använda 

informationstekniska produkter (Davis, et al., 1989; Yang, et al., 2016; Hong, 

et al., 2006; Svendsen, et al., 2009). Chuah et al. (2016) ser uppfattad 

användbarhet som en viktig faktor som inverkar på avsikten att använda en 

smartklocka men förhållandet mellan upplevd användbarhet och avsikten att 

använda var inte signifikant för potentiella användare. Hong et al. (2006), Yang 

et al. (2016) och Zhang et al. (2017) fann i sina studier om fortsatt användning 

att uppfattad användbarhet har en direkt inverkan på användarnas avsikt att 

använda den bärbara produkten. I studien av Hong et al. (2006) stöddes detta 

av alla tre modeller, TAM, ECM-IT och EECM-IT, som användes för att 

analysera fortsatt användning. Många studier, exempelvis Davis et al. (1989), 

baserade på TAM har även bevisat att det finns en stark korrelation mellan 

upplevd användbarhet och avsikten att använda. Hong et al. (2006) skriver att 

användarens upplevda användbarhet av en it-produkt har visat sig vara den 

viktigaste faktorn för att förutspå användarens avsikt att fortsätta använda 

produkten. Detta styrks även av Hong et al:s (2017) studie där 
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användbarheten, nyttovärde som de benämner det, hade en signifikant 

inverkan på användarens avsikt att fortsätta använda smartklockan. Tillika 

fann Chuah et al. (2016) i sin studie om smartklockor att uppfattad 

användbarhet inverkar på potentiella användares attityd gentemot 

användningen av smartklockan och användarnas attityd i sin tur har en 

inverkan på avsikten att använda. Lee (2010) kopplade ihop ECM, TAM och 

TPB med flödesteorin för att förutspå och förklara fortsatt användning av e-

inlärning, och fann däremot att tillfredsställelse hade en större inverkan på 

användarens avsikt att fortsätta använda e-inlärning än vad den upplevda 

användbarheten hade.  

Chuah et al. (2016) undersökte potentiella användare av smartklockor och 

menar att hur användaren ser på smartklockan inverkar på hur viktig 

användbarheten är för användarens avsikt att använda smartklockan. Ifall 

användaren främst ser smartklockan som en teknisk enhet har 

användbarheten en betydande roll för användarens avsikt att använda 

smartklockan (Chuah, et al., 2016). De flesta deltagarna i Chuah et al:s (2016) 

studie såg smartklockan i första hand som en teknisk enhet, men 43,5 % 

ansåg att smartklockan var en modeprodukt lika mycket som det var en teknisk 

enhet. Ser användaren smartklockan som en teknisk enhet torde 

smartklockan ses som mer användbar eftersom tekniska produkter oftast i 

första hand är utvecklade för att öka effektiviteten (Chuah, et al., 2016).  

Även andra egenskaper hos produkten påverkar den upplevda 

användbarheten hos potentiella användare, exempelvis upplevd bekvämlighet 

och upplevd trovärdighet (Zhang, et al., 2017), och de emotionella 

egenskaperna samt relativa fördelen gentemot andra produkter (Kim & Shin, 

2015). Upplevd bekvämlighet har fem dimensioner, användning, utförande, 

tid, plats och förvärv (Zhang, et al., 2017). Zhang et al. (2017) definierar 

upplevd bekvämlighet som användarens uppfattning om att användningen av 

bärbar hälsoteknik är allmänt förekommande och bekvämt att använda med 

beaktande av utförande, tid och plats.  Zhang et al. (2017) ser därmed enkel 

användning som en del av bekväm användning. De menar att bekväm 

användning av bärbar hälsoteknik har två aspekter, mjukvara och hårdvara, 

och enkel användning är mjukvaruaspekten och tid och rum är 
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hårdvaruaspekten (Zhang, et al., 2017). Eftersom det förväntas att 

användaren använder den bärbara enheten dygnet runt blir bekvämligheten 

hos produkten ännu viktigare än för annan hälsorelaterad informationsteknik 

(Chan, et al., 2012). För män inverkar även den upplevda oersättligheten, 

uppfattningen att den bärbara hälsotekniken är unik och oersättlig, på den 

upplevda användbarheten av den bärbara produkten, medan för kvinnor hade 

hälsouppfattningen en inverkan på den upplevda användbarheten (Zhang, et 

al., 2017).  

Användbarheten hos produkten påverkas även av dess funktionalitet; 

funktionalitet har i tidigare studier definierats som möjliga fördelar produkten 

kan ge användaren (Yang, et al., 2016). Dehghani (2018) definierar 

smartklockans funktionalitet som dess prestandakvalitet, smartklockans 

operativsystem och anslutning till övriga externa produkter och applikationer. 

Både funktionalitet och kompatibilitet inverkar positivt på uppfattad 

användbarhet (Yang, et al., 2016). Bärbar teknik som erbjuder applikationer 

av hög kvalitet, minimal fördröjning och en lång batteritid uppfattas som mer 

användbara än produkter med färre funktionaliteter (Yang, et al., 2016). Li et 

al. (2016) använder sig av begreppet funktionell överensstämmelse och 

studerar hur det inverkar på faktiska användares uppfattade nytta av den 

bärbara hälsotekniken. Funktionell överensstämmelse ses som den 

övergripande produktkvaliteten, hur väl produkten i fråga uppfyller 

användarens behov, funktion, produktbekvämlighet och batterilivslängd (Li, et 

al., 2016). Den funktionella överensstämmelsen har en signifikant inverkan på 

den upplevda nyttan av den bärbara enheten, vilket inverkar på användarens 

avsikt att använda enheten (Li, et al., 2016).  

Bärbar teknik ställer stora krav på användarbarhet och i och med att fler och 

fler funktioner pressas in i ett objekt, blir funktionaliteten allt viktigare (Miner, 

et al., 2001). Användbarheten påverkas av hur väl enheten hjälper 

användaren uppfylla uppsatta mål, vilket påverkar av vilka funktioner enheten 

har (Rupp, et al., 2018). Hur väl enheten uppfattas hjälpa användaren nå sina 

mål påverkas av egenskaper hos enheten, men också av personliga 

egenskaper hos användaren (Davis, et al., 1989). Uppfattad användbarhet av 

den bärbara tekniken har en stor inverkan på den faktiska användningen av 
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produkten och på attityden gentemot tekniken (Lunney, et al., 2016). Även den 

mest motiverade användaren kommer till slut sluta använda enheten ifall den 

inte möter användarens krav på användbarhet eller har bristfällig design 

(Rupp, et al., 2018).  

För att bärbar teknik ska kunna bli en del av användarens vardag måste 

tekniken möta de krav användaren ställer. Enheten måste passa in i 

användarens liv för att enkelt kunna bli en del av det. Studier om bärbar teknik 

använder begreppet kompatibilitet. Yang et al. (2016) definierar kompatibilitet 

som till vilken grad enheten är kompatibel med andra produkter men också 

hur väl enheten är kompatibel med användarens livsstil och behov. En del 

studier särskiljer däremot mellan olika slag av kompatibilitet. Teknisk 

kompatibilitet används i studier som måttet för hur väl den studerade 

produkten är kompatibel med existerande hårdvara och mjukvara (Yang, et 

al., 2016). Pagani (2004) använder sig av teknisk kompatibilitet och fann att 

teknisk kompatibilitet inverkar på hur användbar användaren anser att 

produkten är.  

Hong et al. (2006) avslutar sin artikel med att konstatera att den starka 

inverkan av upplevd användbarhet på användarnas avsikt och tillfredställelse 

skulle förtjäna mer uppmärksamhet av både utvecklare och leverantörer, men 

likaväl av forskningsgemenskapen.  

4.2.2. Möjliggörande teknik 

Möjliggörande teknik är teknik som är nödvändig för att använda en given 

produkt (Schilling 2005, cited in Dehghani, 2018). Nya tekniska innovationer 

förlitar sig ofta på att andra leverantörer erbjuder den möjliggörande tekniken 

(Dehghani, 2018). Dehghani (2018) utförde en netnografisk undersökning för 

att söka, samla in och analysera kvalitativa data från Amazons databas över 

vad konsumenter kommenterat och frågat om tre olika smartklockor. Bland 

kommentarerna som behandlade möjliggörande teknik tog konsumenter upp 

smartklockornas batteritid som en negativ faktor för fortsatt användning av 

smartklockan. Smartklockorna som undersöktes behövdes laddas väldigt ofta, 

speciellt vid intensivare användning (Dehghani, 2018). Smartklockornas 

batteri kan därmed ses som möjliggörande teknik, som användarna lägger stor 
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vikt på (Dehghani, 2018). Smartklockans batteritid uppmärksammades även i 

en annan studie där det konstaterades att användarna av smartklockor, även 

potentiella användare, har börjat inse att batteriets prestanda är starkt knuten 

till smartklockans funktioner, klockor med fler funktioner behöver oftare 

laddas, medan enklare modeller klarar sig med färre laddningar (Ha, et al., 

2017). Därmed har batteriets prestanda blivit en prioriteringsfråga. Det finns i 

allmänhet två grupper av användare av smartklockor, de som prioriterar ett 

högt antal av funktioner på batteriprestationens bekostnad, samt de som 

önskar hög tillgänglighet över antalet funktioner, och skillnaden mellan de två 

grupperna är relativt stor (Ha, et al., 2017). 

En annan viktig möjliggörande teknik är möjligheten till fristående 

kommunikation, det vill säga att smartklockan helt självständigt kunde 

kommunicera med sin omgivning och internet. I dag är, som tidigare 

konstaterats, de flesta smartklockorna bundna till en smarttelefon, vilket 

skapar en del begränsningar i smartklockornas användning. I en studie var 

den fristående kommunikationen till och med viktigare än priset, varumärket 

och skärmstorleken (Yoonhyuk, et al., 2016). Det fanns dock en signifikant 

skillnad i studien mellan de deltagare som använde och de som inte använde 

traditionella armbandsur. De som använde armbandsur satte betydligt större 

vikt på att smartklockan kunde kommunicera fristående (Yoonhyuk, et al., 

2016). 

4.2.3. Mätnoggrannhet, pålitlighet och förtroende 

Utvecklingen av bärbar teknik fokuserar på mätnoggrannhet och pålitlighet 

(Lunney, et al., 2016). Mätnoggrannheten har en betydande roll för hur 

motiverad användaren är att använda enheten. Användaren överger lättare 

produkten ifall mätnoggrannheten upplevs bristande (Lunney, et al., 2016). 

Användaren måste kunna lite på att de data produkten samlar in är korrekt.  

Zhang et al. (2017) använder begreppet trovärdighet för att beskriva både den 

tekniska noggrannheten och skydd av användarens integritet. Trovärdigheten 

hos insamlade data har en stor betydelse för den fortsatta användningen av 

enheten (Shin, et al., 2017). Ju trovärdigare användaren anser att produkten 

är, desto mer användbar kommer produkten samtidigt att upplevas (Zhang, et 
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al., 2017). Användaren måste kunna lita på att den bärbara hälsotekniken 

konstant samlar in de data som det är meningen att den ska samla in, sedan 

måste användaren ha ett förtroende för enheten att den korrekt omvandlar de 

data den samlar in till korrekta, handlingsbara och förståeliga skildringar av 

användarens hälsa och kondition (Rupp, et al., 2018; Zhang, et al., 2017). 

Felaktig information har inget värde för användare. Ifall den information som 

hälsoapparaten visar är felaktig, leder det till att användaren på basis av 

informationen fattar felaktiga hälsobeslut (Marakhimov & Joo, 2017; Zhang, et 

al., 2017). Således kan opålitlig information anses vara ett hot mot 

användarnas hälsa och välmående (Marakhimov & Joo, 2017; Zhang, et al., 

2017). 

Marakhimov och Joo (2017) definierar oron över hälsoinformationen som oron 

över mätnoggrannheten och pålitligheten hos den information som 

hälsoapparaten samlar in. Tidigare forskning har definierat förtroende för 

tekniken som tron att tekniken stöder ens mål även när användaren inte kan 

ha full kontroll och hur väl användaren litar på enhetens rekommendationer 

(Rupp, et al., 2018). Tidigare studier menar att enhetens prestation, processer 

och ändamålet tekniken är utvecklad för inverkar på användarens förtroende 

(Rupp, et al., 2018). Prestationen innebär i det här fallet hur noggrann och 

pålitlig enheten är samt hur väl den skyddar användarens personliga 

information, och processer innebär hurdana funktioner enheten har, ifall den 

har de funktioner användaren önskar. Användare litar oftast mer på enheter 

som är mer transparenta, beskriver sin prestation, sina processer och till vilket 

ändamål enheten är utvecklad för, så att användarna sedan kan bedöma hur 

väl det stämmer överens med deras uppfattning om enheten (Rupp, et al., 

2018). Tidigare forskning menar också att det speciellt för hälsotekniken är 

viktigt huruvida användaren litar på produkten då det direkt påverkar 

användarens beslut att använda enheten (Rupp, et al., 2018). Om oron som 

produkten skapar, som oron över huruvida informationen som enheten visar 

är korrekt, överstiger den nytta användarna känner att produkten ger dem kan 

det leda till att användarna överger produkten redan efter en kort tids 

användning  (Marakhimov & Joo, 2017).  
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4.2.4. Känslan av kontroll 

Enligt självbestämmande teorin (eng. self-determination theory) är ett av 

människornas grundläggande behov autonomi, behovet av att göra 

meningsfulla beslut och känslan av kontroll. Tidigare forskning har använt sig 

av termen motivationsaffordans (eng. motivational affordance) för egenskaper 

hos tekniken som är i linje med motivationsteorin, det vill säga stöder 

användarens behov och mål. Bärbar teknik med hög motivationsaffordans har 

därmed funktioner som stöder användarens behov av autonomi. Då tekniken 

stöder ett av de grundläggande behoven, kommer användaren att se 

användningen av tekniken som belönande och motiverande, vilket ökar 

användarens motivation till fysisk aktivitet och kan stöda ett mer långsiktigt 

användande. Hur användarna uppfattar teknikens affordans och följer sina 

behov i självbestämmande teorin kan däremot påverkas av olika 

personlighetsdrag hos användarna. (Rupp, et al., 2018) 

Den bärbara tekniken kan exempelvis stöda användarens behov av autonomi 

genom att låta användaren välja hur och när hen rör på sig eller genom att ge 

användaren möjligheten till inmatning av data stöder enheten användarens 

känsla av kontroll. Möjligheten till inmatning av data är som tidigare 

konstaterats även en viktig beteendeförändringsteknik för en 

beteendeförändring inom fysisk aktivitet. Tidigare forskning visar att 

interventioner som uppmuntrar deltagarna till självövervakning är effektivare 

på att förändra deltagarnas beteende (Michie, et al., 2011). Detta är i linje med 

Michie et al. (2009) som menar att en av de effektivaste 

beteendeförändringsteknikerna för interventioner för fysisk aktivitet är 

självövervakning i samband med återkoppling och Higgins (2016) som menar 

att applikationer som blanda annat inkluderar självövervakning är effektivare i 

att förändra användarens beteende. I studierna som Bort-Roig et al. (2014) 

undersökte fann deltagarna att kombinationen av applikationens erbjudna 

dagbok och stegräknare var effektiva verktyg för självövervakning.  

4.2.5. Användarvänlighet 

Uppfattad användarvänlighet beskriver Davis (1989) som till vilken grad 

användaren uppfattar att användningen av den specifika produkten är utan 

ansträngning. Dehghani (2018) beskriver användarvänligheten hos 
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smartklockan som hur lätt användaren anser att inlärningen och användningen 

av smartklockan är. Användarvänlighet kallas även i vissa sammanhang för 

gränssnittsbekvämlighet, där den beskriver hur effektiv och enkel växelverkan 

produkten och dess gränssnitt kan erbjuda användaren (Hsiao & Chen, 2018). 

Uppfattad användarvänlighet inverkar på uppfattad användbarhet, som i sin 

tur förutspår användarens avsikt att använda produkten (Davis, et al., 1989). 

Davis (1989) använder begreppen lätthet att lära sig, styrbarhet, klarhet, 

flexibilitet, lätt att bli en skicklig användare och övergripande lätthet att 

använda för att definiera uppfattad enkel användning. I tidigare studier har det 

bekräftats att mer komplexa produkter kräver mer tid för att användaren ska 

förstå sig på och använda en ny produkt (Son & Benbasat, 2007). Kim och 

Shin (2015) fortsätter också med att konstatera att en produkt eller teknisk 

enhet som upplevs som lätt att använda bemötes med en bättre attityd och 

bättre uppfattad användbarhet. Komplexiteten av en produkt kan minskas till 

exempel med hjälp av grafik som är lätt att förstå eller simpel text för att 

representera olika funktioner (Hsiao, 2017). 

Effekten av användarvänligheten på den fortsatta användningen av bärbar 

teknik, och it överlag, har varit varierande. I studien av Hong et al. (2006) 

visade sig den upplevda användarvänligheten ha en större inverkan på 

avsikten att fortsätta använda än vad den upplevda användbarheten hade. 

Chuah et al. (2016) menar dock i sin studie om smartklockor att det positiva 

förhållandet mellan upplevd enkel användning och upplevd användbarhet var 

signifikant för potentiella användare av smartklockor. Davis et al. (1989) 

konstaterar i sin studie att inverkan av användarvänligheten minskar i takt med 

att användaren får mer erfarenhet av produkten och Lunney et al. (2016) 

skriver att användarvänligheten påverkar den faktiska användningen av 

enheten, men inte användarens attityd gentemot tekniken. Wu et al. (2016) 

menar att i kontexten smartklockor, spelar användarvänligheten och 

komplexiteten en väldigt liten roll eftersom konsumenter redan är vana vid 

armbandsur, och för att den typiska användaren av en smartklocka är en mer 

avancerad användare. Enligt Hong et al. (2006) kan variationen i inverkan av 

upplevd användarvänlighet vara starkt kopplad till tekniken som studerats, och 

att produktområden som utvecklas snabbt behöver lägga större fokus på 
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användarvänlighet än produktområden som utvecklas långsammare. Likaså 

menar Hong et al. (2006) att, i jämförelse med den funktionella 

användbarheten, har effekten av användarvänligheten underestimerats av 

forskare i tidigare studier om it-godkännande. 

Inverkan av användarvänligheten på konsumenterna har i vissa studier, 

exempelvis Wu et al. (2016), visat sig vara osignifikant, men inverkan av 

användarvänligheten eller komplexiteten hos produkten kan också ha 

varierande inverkan beroende på varumärket. Studien av Hsiao (2017) gav 

resultatet att komplexiteten av produkten hade mindre inverkan på 

användarna då de potentiella användarna granskade Apples smartklockor, än 

då samma grupp granskade smartklockor av andra varumärken. Detta kan 

bero på att de andra varumärken och smartklockorna inte är lika kända och i 

och med det kan de anses vara svårare att lära sig att använda (Hsiao, 2017). 

4.2.6. Återkoppling 

Hur information presenteras påverkar förutom på känslan av kontroll och den 

upplevda användarvänligheten även på effektiviteten av återkopplingen. För 

en effektiv återkoppling är det viktigt att informationen presenteras på ett 

enkelt och motiverande sätt, exempelvis med hjälp av topplistor (Patel, et al., 

2015). Genom att undersöka studier om fysiska aktivitet fann Bort-Roig et al. 

(2014) att deltagare i studierna tyckte om utmaningar och att tävla med sig 

själva, i samband med att de fick socialt stöd av andra användare som delade 

sina erfarenheter. Applikationer som inkluderar aspekter som mål, 

prestationsmätning, självövervakning, individuell feedback och progression 

har blivit associerade med bättre effektivitet (Higgins, 2016). I en studie där 

personerna fick daglig återkoppling, mål och användarstöd gick fysiska 

aktiviteten upp med 178 minuter istället för kontrollgruppens 80 minuter 

(Higgins, 2016). En fördel med smartklockor och andra mobila enheter är att 

de möjliggör mer eller mindre omedelbar återkoppling (Svendsen, et al., 2009). 

Återkoppling har med andra ord en stor roll för motivationen att fortsätta 

använda smartklockan. Även om hälsoapplikationer använder sig av 

återkoppling är det enligt Patel et al. (2015) få hälsoapplikationer som 

använder sig av återkommande återkoppling. Enligt Middelweerd et al. (2014) 
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har tidigare studier visat att individuell återkoppling och råd som baserar sig 

på användarens unika egenskaper är effektivare än generell information om 

fysisk aktivitet. I studierna som Bort-Roig et al. (2014) undersökte ansåg 

deltagarna att återkoppling och dagliga meddelanden, dock inte via 

textmeddelande, var faktorer som motiverade till fysisk aktivitet. 

En vanlig form av återkoppling är återkoppling på användarens framsteg mot 

ett uppsatt mål och som tidigare konstaterats i 3.4 är målsättning en vanlig 

beteendeförändringsteknik i traditionella interventioner (Cowan, et al., 2012). 

Målsättning har också visats vara en av de vanligaste teknikerna i 

applikationer för fysisk aktivitet (Middelweerd, et al., 2014). Forskningsresultat 

har också visat, vilket konstaterades i 3.4, att målsättningen är en av de 

effektivaste beteendeförändringsteknikerna för interventioner för fysisk 

aktivitet (Bort-Roig, et al., 2014; Michie, et al., 2009). Att visuellt se ens 

framsteg mot det egna målet upplevs av användare som motiverande och 

möjligheten att göra upp egna mål gjorde att användarna kunde utveckla egna 

aktivitetsstrategier (Bort-Roig, et al., 2014). 

4.2.7. Presentation av information 

Presentationsformen av information är en viktig del för både känslan av 

kontroll, användarvänligheten och återkopplingen. Hur informationen 

presenteras och skärmens form är en aspekt som till hög grad påverkar 

konsumenternas köpbeteende och val av produkt (Yoonhyuk, et al., 2016; 

Kim, 2017). Hur informationen presenteras påverkas av flera aspekter. Delvis 

påverkas presentationen av fysiska faktorer som skärmstorleken och 

skärmens form, och delvis av hur den är presenterad på skärmen. 

Presentationen av informationen samt hur de olika aspekterna påverkar 

användarens upplevelse av informationens kvalitet samt smartklockan överlag 

har granskats i flera studier. Skärmstorleken på smartklockan har en central 

roll i hur attraktiv smartklockan upplevs, medan de två skärmformarna, rund 

eller fyrkantig skärm båda hade sina för- och nackdelar (Kim, 2017; Yoonhyuk, 

et al., 2016).  

Dels upplevs den större skärmen som något som ger användaren bättre 

kontroll över smartklockan, det är lättare att använda smartklockans 
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pekskärm. Därtill anses smartklockorna med större skärm vara mer attraktiva 

och meddelanden som levererades på de större skärmarna fick bättre vitsord 

än samma meddelande som levererades på de mindre skärmarna (Kim, 2017; 

Yoonhyuk, et al., 2016). Detta vitsord påverkades dock möjligen av att den 

upplevda attraktiviteten av en produkt direkt påverkar den upplevda kvaliteten 

av informationen som presenteras (Fogg & Tseng, 1999). Också i studien av 

Yoonhyuk et al. (2016) fick storleken av skärmen stor vikt av potentiella 

användare, speciellt hos användare som använde traditionella armbandsur. I 

samma studie av Yoonhyuk et al. (2016) fanns även böjda skärmar med som 

ett alternativ och dessa fick de bästa vitsorden av alla, antagligen på grund av 

att den böjda formen möjliggjorde en större skärm. Slutsatsen av Kims (2017) 

studie var att en större skärm get bättre användarupplevelser, men att det finns 

en gräns då smartklockan måste lämpa sig för att bli buren på handleden. 

Formen av skärmen hade inte lika stor inverkan på smartklockans attraktivitet 

som storleken av skärmen (Kim, 2017). Skillnaderna mellan den runda 

smartklockan och den fyrkantiga var att den runda upplevdes som lättare att 

lära sig, troligen delvis eftersom klockor sedan länge varit runda (Kim, 2017). 

Den runda formen är även en form som psykologiskt anses vara en 

välkomnade form (Kim, 2017). Den fyrkantiga smartklockan hade däremot 

fördelen att den ansågs vara lättare att kontrollera. Slutligen skrev Kim (2017) 

även att den runda skärmen för tillfället har en fördel gentemot den fyrkantiga 

skärmen på grund av nyhetsfaktorn eftersom de första modellerna av 

smartklockan var fyrkantiga, och därmed anses den runda smartklockan som 

någonting annorlunda. Yoonhyuk et al. (2016) fick däremot resultatet att den 

runda skärmen ansågs vara mindre intressant än den fyrkantiga, och en böjd 

skärm föredrogs över de två andra modellerna. 

Den tredje faktorn Kim (2017) studerade i sin artikel var presentationsformen 

hos meddelandena som presenterades på de olika fysiska skärmformerna. I 

undersökningen var presentationsformerna endast text samt text och bild. För 

de små skärmarna hade inte presentationsformen någon märkbar relevans 

och då informationen presenterades endast i text hade inte storleken av 

skärmen heller någon statistisk relevans (Kim, 2017). Då informationen 

presenterades med bild och text hade däremot storleken av skärmen en stor 
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inverkan, till fördel av den större skärmen (Kim, 2017). Däremot inverkade inte 

presentationsformen på smartklockans upplevda attraktivitet eller kontroll. 

Presentationsformen av informationen jämnade även ut skillnaderna mellan 

de två skärmformerna (Kim, 2017). I detta samband är det viktigt att påpeka 

att utvecklarna av mjukvara och webbsidor har en inverkan på användaren, 

vare sig det är avsiktligt eller ej (Oinas-Kukkonen, 2013). 

Kim (2017) studerade också i sin studie skillnader i hur informationen 

processerades av deltagarna mellan de olika storlekarna, skärmformerna och 

presentationformerna. Då informationen presenteras som både text och bild 

använder sig användaren av både verbal och overbal processering, vilket 

generellt leder till bättre minnesbilder (Kim, 2017). Presentation av information 

i både text och bild kan även leda till utlösande av genvägar i hjärnan, som 

påverkar hur användaren upplever informationen (Kim, 2017). En del studier, 

till exempel Lang (2000), anser dock att presentation av information både som 

text och bild även kan leda till delad koncentration och via det sämre lagring 

och hämtning av information i hjärnan. Skillnader i skärmstorleken hos 

smarttelefoner ändrar på hur systematiskt informationen som presenteras 

processeras, en mindre skärm ger upphov till mer systematiskt processerad 

information, vilket i sin tur ger upphov till mer bearbetade tankar hos 

användaren (Kim & Sundar, 2016). Denna effekt existerade även för 

smartklockor (Kim, 2017). 

4.2.8. Vanor 

Vanor spelar en central roll i användningen av teknik (Venkatesh, et al., 2012). 

Vanor kan enligt Venkatesh et al. (2012) både definieras som någonting en 

person lärt sig via upprepning eller via att man associerar en viss händelse 

med någon annan händelse eller situation. Exempelvis kan det bli en vana att 

varje morgon gå ut på en promenad eftersom man gjort det varje morgon för 

en lång tid, eller så kan det bli en vana att alltid när man stiger upp sätta på 

sig sin smartklocka. Tidigare vanor kan likaså vara ett hinder för att lära sig ny 

teknik eftersom den nya tekniken inte är en del av ens rutin eller vana, speciellt 

för äldre personer som har mer inrotade vanor (Venkatesh, et al., 2012). 
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4.2.9. Sociala aspekten 

Det finns två sidor av den sociala aspekten hos smartklockan; som 

konstaterades i 4.1.6 syns användningen av bärbar teknik enkelt av personer 

i användarens omgivning, vilket kan påverka användarens sociala status 

(Yang, et al., 2016).  Detta påverkar sedan användarens avsikt att fortsätta 

använda den bärbara tekniken (Yang, et al., 2016). Lunney et al. (2016) 

poängterar även att gruppdynamiken spelar en stor roll i godkännandet av en 

produkt. Användningen av en viss teknisk enhet kan ha en central roll i 

gruppens identitet och användaren känner sig således som en del av gruppen 

då hen använder produkten (Lunney, et al., 2016). Därmed poängterar Kim 

och Shin (2015) att smartklockans sociala attraktion förbättrar användarens 

attityd gentemot produkten.  

Utöver det kan saknaden av uppmuntran, stöd eller en partner vara ett stort 

hinder för många att vara mer fysiskt aktiva (Higgins, 2016; Lunney, et al., 

2016). Populära applikationer för fysisk aktivitet har ofta utmärkta illustrationer, 

videor och instruktioner för olika rörelser och gymmaskiner (Higgins, 2016). 

Många applikationer har även möjligheten för användare att dela sina resultat 

med andra i deras sociala omkrets, som konstaterades i 3.4 är en av de 

populäraste beteendeförändringsteknikerna i applikationer bland annat att ge 

socialt stöd och information om andras godkännande. Genom att dela sina 

resultat förbättrades deltagarna i en studies resultat från 4200 till 6350 steg 

per dag (Higgins, 2016). Detta är i linje med Bort-Roig et al:s (2014) resultat 

där socialt stöd var en av de effektivaste teknikerna för att uppmuntra till en 

förändring inom användarens fysiska aktivitet.  

4.2.10. Möjlighet till personifiering 

Möjlighet till personifiering betyder i detta sammanhang att en produkt, 

hårdvara eller mjukvara, går att skräddarsy för användarens behov. 

Smartklockans utseende är en viktig faktor för användarna, vilket ger 

utvecklarna tillfället att erbjuda användarna möjligheten att ändra på 

smartklockans utseende enligt deras preferenser (Chuah, et al., 2016). Ett 

exempel är olika armband och skärmskydd för smartklockan.  
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Många smartklockor ger också användarna möjligheten att installera olika 

applikationer för smartklockan enligt deras personliga behov (Chuah, et al., 

2016). Enligt Helf och Hlavacs (2016) är det dock inte tillräckligt då många 

applikationer saknar möjligheten att ändra på utseendet i applikationen. Men 

förutom att applikationen kunde utseendemässigt mer anpassas till 

användarens preferenser, kunde även beteendeförändringsteknikerna som 

applikationen använder anpassas till användaren (Helf & Hlavacs, 2016). Helf 

och Hlavacs (2016) menar att bristen på möjligheten att kunna anpassa 

applikationen leder till att användare installerar fler och fler hälsoapplikationer 

för att hitta en som passar deras behov.  

Integrering av exempelvis teoretiska konstruktioner från psykologin och 

profilering av användare skulle således kunna ha en stor inverkan på 

användarupplevelsen (Helf & Hlavacs, 2016). Användarna skulle då få en mer 

tillfredsställande applikation för just deras specifika behov och önskemål, vilket 

skulle tillfredsställa användarnas behov av att vara unika (Choi & Kim, 2016). 

4.2.11. Nöje 

Uppfattat nöje har i tidigare forskning ansetts vara en kritisk inre och 

hedonistisk motivationsfaktor för att använda sig av informationstekniska 

produkter (Yang, et al., 2016; Davis, et al., 1989). Även för smartklockor har 

nöje visat sig vara en av de viktigaste faktorerna som påverkar användarnas 

köpbeslut (Hsiao & Chen, 2018). Svendsen et al. (2009) konstaterar likväl att 

mobilbaserade system skulle vinna på att upplevas som roliga och 

spelliknande istället för att ses som allvarliga system för att förbättra hälsan.  

Studier om bärbar teknik har definierat uppfattat nöje som den grad 

användarna anser att användningen av den bärbara tekniken i sig är nöjaktigt, 

utan att beakta vilken inverkan användningen av tekniken har på prestationen 

(Yang, et al., 2016). Bärbar teknik har kanske potentiellt sätt den största 

inverkan på områden som hälsa och kondition, men den bärbara tekniken 

lovar även användaren spel och nöjesfunktioner (Hong, et al., 2017). Tidigare 

studier har antytt att användaren endast utvärderar nya produkter enligt 

kognitiva dimensioner, hur effektiv och produktiv eller med andra ord hur 

användbar produkten är, men resultaten i studien av Hong et al. (2017) visar 
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att användare även utvärderar nya produkter enligt hur spännande eller roliga 

de är. Även produktens utseende inverkar på uppfattade nöjet av att använda 

produkten (Yang, et al., 2016).  

I sin studie fann Yang et al. (2016) att uppfattat nöje hade en direkt inverkan 

på användarnas avsikt att använda den bärbara tekniken. Hong et al. (2017) 

fann även i sin studie att upplevt nöje, eller hedonistiskt värde, hade en 

signifikant inverkan på fortsatta användningen av smartklockan. I Wu et al:s 

(2016) studie inverkade dock nöjet bara på användargruppen i åldern mellan 

35 och 54. Av användbarhet, social status och uppfattat nöje var det uppfattat 

nöje som hade den största inverkan på avsikten att använda enheten (Yang, 

et al., 2016). Detta tyder på att faktiska användare upplever nöje av att få 

använda produkten, mer än de uppskattar dess nyttofunktioner (Yang, et al., 

2016). Därmed är det viktigt att faktiska användare känner glädje av att 

använda produkten (Yang, et al., 2016). Däremot fann Hong et al. (2017) att 

användare lägger större vikt på användbarheten hos smartklockan än nöje. 

Enligt Hong et al:s (2017) studie var faktiska användare av smartklockor 

nöjdare med användbarheten hos smartklockan än de var med nöjet 

smartklockan ger dem.  

Enligt Helf och Hlavacs (2016) är det alltmer vanligt att använda sig av 

applikationer för att förändra sin livsstil. På grund av detta är det många 

hälsoapplikationsutvecklare som har börjat använda sig av spelifiering (eng. 

gamification) i sina applikationer, som ett sätt att stöda beteendeförändringen 

och upprätthålla intresset (Helf & Hlavacs, 2016). Spelifiering kan väsentligt 

påverka användarens koncentrationsförmåga och känslomässiga 

engagemang (Helf & Hlavacs, 2016).  Exempel på spelifiering i 

hälsoapplikationer är topplistor, prestationsmärken och nivåer (Helf & Hlavacs, 

2016). Användaren rör på sig för att få en högre placering på topplistan. 

Kombinationen av belöning och en meningsfull kontext ger de bästa resultaten 

(Helf & Hlavacs, 2016). Enligt Patel et al. (2015) är det också effektivare att 

använda sig av oregelbunden och varierande belöning än ett förutsägbart 

belöningssystem. Ett problem är att de flesta utvecklarna låser sina belöningar 

till sin egen applikation, och därmed kan belöningarna inte delas mellan 

applikationer (Helf & Hlavacs, 2016). 
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4.2.12. Uppfattad hälsoförbättring 

Syftet med den bärbara hälsotekniken är att förändra användarens 

hälsobeteende och förbättra användarens hälsa och kondition (Zhang, et al., 

2017). Enligt Lunney et al. (2016) är användaren mer motiverad att använda 

den bärbara tekniken ifall användaren uppfattar att den har hälsoförbättrande 

funktioner. Likaså var användare som var intresserade av att förbättra sin 

hälsa mer benägna att godkänna bärbara konditionsmätare (Lee & Lee, 2018). 

Zhang et al. (2017) poängterar att hälsouppfattning är det mest diskuterade 

hälsoattributet och borde beaktas i forskning om bärbar hälsoteknik. I deras 

studie använder de sig av definitionen på hälsouppfattning från 

hälsouppfattningsmodellen som innehåller fyra grundläggande konstruktioner, 

uppfattningen att man har en sjukdom, hur allvarlig hälsoproblemet uppfattas 

samt den upplevda nyttan och upplevda hinder med olika alternativ (Zhang, et 

al., 2017). Det kan med andra ord ses som produktens användbarhet för att 

förbättra användarens hälsa och kondition, ju starkare användarens hälsotro 

är desto mer användbar för att förbättra hens hälsa anser användaren att den 

bärbara hälsotekniken är (Zhang, et al., 2017). Hälsouppfattningens inverkar 

på användarens avsikt att börja använda bärbar hälsoteknik är signifikant 

endast för kvinnlig användare, deras hälsoövertygelse kan förbättra deras 

uppfattning om användbarheten hos produkten (Zhang, et al., 2017).  

4.2.13. Personlighetsdrag 

Personlighetsdrag och karaktärsdrag inverkar på olika personers mottaglighet 

till en beteendeförändring (Svendsen, et al., 2009). Rupp et al. (2018) har gjort 

en undersökning över hur personlighetsdragen ålder, personlighet, 

självförtroende för datoranvändning och fysisk aktivitet samt de tekniska 

egenskaperna tillit, användbarhet och benägenheten att motivera hos den 

bärbara tekniken påverkar användarens avsikt att använda den bärbara 

produkten. Enligt Rupp et al. (2018) har inte tidigare forskning inom 

hälsoteknik beaktat användarens individuella egenskaper som ålder och 

personlighet, även om det exempelvis för teknik överlag har studerats att äldre 

vuxna kan på grund av kulturella skillnader, utbildning och erfarenhet känna 

ett större hinder att börja använda ny teknik än vad yngre vuxna gör (Rupp, et 

al., 2018).  
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Tidigare forskning om komplex teknik och tillit till automatiserad teknik samt 

motivation i att engagera sig i fysisk aktivitet har använt sig av Goldbergs 

(1993) femfaktormodell, som består av neuroticism, extraversion, öppenhet, 

samstämmighet och samvetsgrannhet (Rupp, et al., 2018). Exempelvis har 

tidigare forskare kommit fram till att samstämmande personer är mer tillitsfulla 

och mindre misstänksamma (Rupp, et al., 2018). Detta kan utvidgas till 

forskning inom hälsoteknik och oron över personlig information i bärbar teknik, 

som tidigare diskuterats som en möjlig faktor som påverkar fortsatta 

användningen av bärbar teknik (Rupp, et al., 2018). 

Hong et al. (2017) kombinerar olika acceptansteorier för att studera vilken 

effekt användarens innovativitet har på uppfattat värde och avsikten att 

fortsätta köpa eller använda smartklockor. Li et al. (2016) menar att det 

numera är allmänt godkänt att individers karaktärsdrag inverkar på hur de 

reagerar. Innovativa användare är inte lika känsliga för osäkerheten 

associerad med godkännandet av ny informationsteknik, därmed sänker en 

individs personliga innovativitet hens uppfattning om integritetsrisken (Li, et 

al., 2016). Användarens innovativitet påverkar användarens avsikta att 

fortsätta använda smartklockan via både hedonistiska värdet och nyttovärdet 

(eng. utilitarian value) smartklockan ger användaren (Hong, et al., 2017). 

Användarens innovativitet inverkar på det hedonistiska värde och det 

nyttovärde smartklockan ger användaren och det hedonistiska värde och 

nyttovärde inverkar i sin tur på användarens avsikt att fortsätta använda 

smartklockan (Hong, et al., 2017). Zhang et al. (2017) tog i beaktande 

könsskillnader i sin studie och fann att kopplingen mellan användarens 

innovativitet och avsikten att börja använda bärbar teknik dock endast var 

signifikant för män.  

Användarens innovativitet är ett karaktärsdrag hos användaren som 

representerar användarens grundläggande tendens att godkänna nya 

innovationer (Hong, et al., 2017; Zhang, et al., 2017; Lee & Lee, 2018). 

Användarens innovativitet har en signifikant inverkan både på den upplevda 

användbarheten, nyttovärdet, och det upplevda nöjet, hedonistiska värdet, 

vilka i sin tur inverkar på användarens avsikt att fortsätta använda och 

godkänna smartklockan (Hong, et al., 2017; Lee & Lee, 2018). Mer innovativa 
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personer är även mindre mottagliga för olika risker och osäkerheter 

associerade med den nya produkten (Lee & Lee, 2018). Li et al. (2016) 

undersökte vilken effekt användarens innovativitet gentemot 

informationsteknik har på deras avvägning mellan nyttan och risken med att 

godkänna bärbar hälsoteknik och kom fram till att användarens innovativitet 

inverkar signifikant på hens uppfattning om integritetsrisken hos den bärbara 

hälsotekniken. Den indirekta inverkan av användarens innovativitet på 

användarens avsikt att fortsätta använda smartklockan är därmed signifikant 

och något som borde beaktas (Hong, et al., 2017). I sin studie fann Hong et 

al. (2017) att innovativa användare till högre grad hade för avsikt att fortsätta 

använda smartklockan. Inverkan användarens innovativitet har på avsikten att 

börja använda en bärbar hälsoprodukt kan däremot hämmas av användarens 

benägenhet att influeras av sin referensgrupp, denna effekt är starkare för 

kvinnor än den är för män (Zhang, et al., 2017).  

Förutom karaktärsdraget innovativitet har även användarens hälsointresse en 

inverkan på användarens intresse för bärbar hälsoteknik. Användare med 

större intresse för sin egen hälsa har visat sig vara mer sannolika att ta i bruk 

bärbar hälsoteknik (Lee & Lee, 2018). Hälsointresse definieras som till vilken 

grad en person är intresserad av sin egen hälsa, både vad det kommer till att 

upprätthålla och förbättra den (Lee & Lee, 2018). Hälsointresse var en av de 

centrala faktorerna för att godkänna bärbara konditionsmätare (Lee & Lee, 

2018). 

Även användarens självförmåga inverkar på hens intresse för bärbar 

hälsoteknik. Självförmåga definieras som en individs tro om huruvida han eller 

hon klarar av att utföra en uppgift och är en nyckelfaktor inom många teorier 

inom hälsopsykologi (Campeau & Higgins, 1995; Williams & French, 2011). 

Självförmågan har en central roll i motivationen hos en konsument när det 

kommer till fysisk aktivitet och förändring av denna (Williams & French, 2011). 

Det finns dock bristfälligt med forskning om förändring av självförmågan 

(Williams & French, 2011). Det har däremot bevisats att instruktioner, 

planering och förstärkning av ansträngandet mot önskat beteende positivt 

påverkar självförmågan och därmed nivån av fysisk aktivitet (Williams & 

French, 2011). I en studie visade det sig återkoppling på tidigare utföranden 
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och jämförelse med andras utföranden vara de bästa förstärkarna av 

självförmåga (Ashford, et al., 2010). Detta kan sammanfattas till att det är mer 

sannolikt att användaren engagerar sig i att ändra sitt beteende om 

användaren har en stark avsikt, har kunskapen och möjligheten att utföra 

aktiviteten och saknar hinder för att engagera sig i aktiviteten (Oinas-

Kukkonen, 2013). 

Av de olika beteendeförändringsteknikerna är beteendeplanering den mest 

effektiva metoden för att höja självförmågan (Williams & French, 2011). Med 

beteendeplanering menas noggranna planer över hur, var och när ett specifikt 

beteende utförs. Vid målsättningen är det viktigt att göra tillräckligt specifika 

mål, istället för generella mål, för att uppnå det önskade resultatet (Locke & 

Latham, 2002; Williams & French, 2011). Ett framgångsrikt utfört beteende, 

enligt planerana, leder till fortsatt förbättrad självförmåga, likaså förbättras 

självförmågan av positiv återkoppling i samband med uppnått mål (Locke & 

Latham, 2002; Williams & French, 2011). Speciellt i början av 

beteendeförändringen har återkoppling och belöning en stor betydelse för 

självförmågan (Williams & French, 2011). Avslutningsvis konstaterar dock 

Williams och French (2011) att bristfällig implementation av tekniker för att 

höja självförmågan kan leda till ineffektivitet, vilket inte beror på själva 

tekniken. 

4.3. Sammanfattning i tabellform 

I den följande tabellen har jag sammanfattat de olika aspekterna av 

godkännandet och fortsatta användningen av smartklockor från litteraturen. 

Det är dock viktigt att påpeka att denna tabell endast nämner de studier där 

aspekten har haft en direkt inverkan på godkännandet eller fortsatta 

användningen. I tabellen i kapitel fem av avhandlingen finns en tabell som 

sammanfattar de viktigaste direkta och indirekta påverkande faktorerna ur 

avhandlingen. Tabellen visar att majoriteten av studierna på området har 

behandlat godkännandet av teknik, vilket är en begränsning för denna studie. 

 



 60 
 

Vad Påverkar 

godkännande 

Påverkar inte 

godkännande 

Påverkar 

fortsatt 

användning 

Påverkar inte 

fortsatt 

användning 

personal 

innovativeness 

(personlig 

innovativitet) 

(Lee & Lee, 2018)    

self-efficacy 

(självförmåga) 

 (Lee & Lee, 2018)   

attitude towards 

(attityd gentemot) 

(Lee & Lee, 2018), 

(Kim & Shin, 2015), 

(Hsiao & Chen, 

2018), (Wu, et al., 

2016), (Chuah, et 

al., 2016), (Choi & 

Kim, 2016) 

(Rupp, et al., 

2018) 

  

health interest 

(hälsointresse) 

(Lee & Lee, 2018)    

perceived 

expensiveness 

(uppfattad 

kostnad) 

 (Lee & Lee, 

2018), (Kim & 

Shin, 2015) 

  

awareness 

(kännedom) 

(Lee & Lee, 2018)    

perceived 

usefulness 

(upplevd 

användbarhet) 

(Svendsen, et al., 

2009), (Dehghani, 

2018), (Chuah, et 

al., 2016), (Lunney, 

et al., 2016), 

(Zhang, et al., 

2017) 

(Kim & Shin, 

2015) 

  

intrinsic 

motivation (inre 

motivation) 

(Svendsen, et al., 

2009) 
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social value 

(socialt värde) 

 (Hsiao & Chen, 

2018) 

  

performance/quali

ty value 

(prestations-

kvalitet) 

 (Hsiao & Chen, 

2018) 

  

emotional value 

(emotionellt 

värde) 

(Hsiao & Chen, 

2018) 

   

price/value for 

money 

(prisvärdhet) 

(Hsiao & Chen, 

2018) 

   

relative advantage 

(relativ fördel) 

(Hsiao, 2017) (Wu, et al., 2016)   

compatibility 

(kompatibilitet) 

(Hsiao, 2017), 

(Dehghani, 2018) 

   

complexity 

(komplexitet) 

(Hsiao, 2017)    

design aesthetics 

(estetik) 

(Hsiao, 2017)    

openness to 

experience 

(öppenhet) 

(Hsiao, 2017)    

social conformity 

(social överens-

stämmelse) 

 (Hsiao, 2017)   

online word-of-

mouth (användar-

rekommendatione

r) 

(Hsiao, 2017)    

task-technology fit 

(teknologi-

anpassning) 

 (Hsiao, 2017)   
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perceived ease of 

use (upplevd enkel 

användning) 

(Dehghani, 2018), 

(Rupp, et al., 2018) 

(Wu, et al., 2016)   

gender (kön)  (Wu, et al., 2016)   

social influence 

(socialt inflytande) 

(Wu, et al., 2016)    

enabling 

technologies 

(möjliggörande 

teknik) 

(Dehghani, 2018)    

functionality 

(funktionalitet) 

(Dehghani, 2018)    

fashnology  (Dehghani, 2018)   (Dehghani, et 

al., 2018) 

healthtology (Dehghani, 2018)  (Dehghani, et 

al., 2018) 

 

complementary 

goods 

(kompletterande 

produkter) 

(Dehghani, 2018)  (Dehghani, et 

al., 2018) 

 

visibility 

(synlighet) 

(Chuah, et al., 

2016) 

   

usability 

(användbarhet) 

(Rupp, et al., 2018)    

subjective norm 

(subjektiv norm) 

(Rupp, et al., 2018)    

perceived benefit 

(upplevd nytta) 

(Li, et al., 2016)    

perceived privacy 

risk (upplevd 

integritetsrisk) 

(Li, et al., 2016)    

consumer 

innovativeness 

(innovativitet) 

(Zhang, et al., 

2017) 
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hedonic value 

(hedonistiskt 

värde) 

  (Hong, et al., 

2017) 

 

utilitarian value 

(nyttovärde) 

  (Hong, et al., 

2017) 

 

perceived value 

(upplevt värde) 

(Yang, et al., 2016)  (Yang, et al., 

2016) 

 

hedonic 

motivation 

(hedonistisk 

motivation) 

   (Dehghani, et 

al., 2018) 

perceived self-

expressiveness 

(upplevt själv-

förverkligande 

(Choi & Kim, 2016)    

Tabell 1 Olika faktorers direkta påverkan på godkännandet och fortsatta 
användningen 
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5. Diskussion 

I teorierna om användning av it-produkter, speciellt i TAM, lyfts 

användbarheten fram som en av de viktigaste faktorerna. Detta stöds av 

litteraturundersökningen där även användbarheten ansågs vara en av de 

viktigaste påverkande faktorerna för användningen. Sedan finns det olika 

faktorer som påverkar användbarheten. Specifikt för smartklockor är 

utseendet en viktig faktor för användbarheten. Likaså dess tekniska 

egenskaper så som batteritid, mätnoggrannhet och därmed pålitlighet och tillit. 

Från en mer användarsynvinkel är personifieringen även en viktig faktor av 

användbarheten hos smartkockan. Den upplevda användbarheten är således 

en viktig del av godkännande och fortsatta användningen av smartklockor. 

Eftersom användbarheten är huruvida användaren förutspår och anser att 

produkten i fråga höjer användarens effektivitet är det även från det 

perspektivet viktigt att lyfta fram hur produkten hjälper användaren bli mer 

effektiv, med andra ord ge mer information om smartklockan och dess fördelar. 

Användbarheten påverkas bland annat av användarens uppfattning om hur 

enkel produkten är att använda, hur bekväm den är att använda, hur trovärdig 

produkten är, relativa fördelen med produkten jämfört med andra produkter, 

funktionaliteten och för män hur oersättlig de anser att produkten är och för 

kvinnor deras hälsouppfattning. Hur bekväm produkten är att använda kan 

både ses som hur bekväm den är att bära men även hur bekväm den är att 

använda från ett mjukvaruperspektiv. Det vill säga hur enkel den är att 

använda som sedan bland annat påverkas av hur informationen presenteras. 

Bekvämligheten kan även ses från ett hårdvaruperspektiv, det vill säga hur lätt 

det är att var och när som helst använda produkten. Att erbjuda mer 

information om smartklockan kan även lyfta fram smartklockans relativa fördel 

och oersättlighet och likaså ge mer information om dess hälsoförbättrande 

egenskaper.   

En av de grundläggande faktorerna är dock tillräcklig information, som och sin 

sida påverkar en rad olika faktorer, däribland användbarheten. Att ge tillräcklig 

information om och fördelarna med smartklockor och bärbar teknik är en av 

de viktigaste punkterna. Bland annat problematiken med att det är en ny 
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marknad beror till stor del på att användarna inte har tillräcklig information om 

smartklockan och dess fördelar. Även problematiken angående användarnas 

integritet kräver att utvecklarna ger tillräcklig information om hurdan 

information som samlas in och vad den används till. För avvägningen mellan 

integritetsrisken och nyttan med den bärbara tekniken är det även nödvändigt 

att lyfta fram fördelarna med den bärbara tekniken och varför det kan vara 

nödvändigt att ge enheten tillgång till personlig information för att dessa 

fördelar ska kunna utnyttjas. För att minska prestationsrisken är det även 

viktigt att ta reda på vad användarna förväntar sig av produkten och genom att 

ge mer information om den bärbara tekniken har användarna en bättre 

uppfattning om vad de kan förvänta sig. Känner sig användaren tillfredsställd 

med produkten, den möter användarens förväntningar, är det sannolikare att 

användaren fortsätter använda produkten. Funktionell överensstämmelse kan 

användas för den övergripande produktkvaliteten, hur väl produkten uppfyller 

användarens behov, dess funktioner, bekvämlighet och batterilivslängd. Hur 

mycket information användaren har påverkar funktionella överensstämmelsen 

då användaren från början har en bättre uppfattning huruvida produkten i fråga 

överensstämmer med hens behov. Även kompatibiliteten, hur väl produkten 

passar in i användarens vardag och möter användarens krav påverkas av hur 

utförlig information användaren har om produkten.  

Från en teknisk synvinkel är smartklockans batteritid en kritisk faktor eftersom 

det avgör hur användbar produkten är, då det avgör hur mycket och i vilken 

utsträckning samt vilka funktioner användaren kan använda sig av. Det är 

även viktigt att användaren kan känna en tillit till produkten, det vill säga att 

den kontinuerligt och korrekt mäter det den är avsedd att mäta och sedan 

korrekt omvandlar den insamlade informationen till pålitlig och användbar 

information om användarens hälsa och kondition. Således är även 

mätnoggrannheten och förtroendet för produkten en avgörande faktor för dess 

användbarhet. Användaren måste lita på de data smartklockan samlar in och 

att den stöder användarens mål och att användaren känner att hen kan lita på 

de rekommendationer som smartklockan ger. Därmed borde forsknings- och 

utvecklingsenheten hos företag som utvecklar bärbar teknik kontinuerligt 

sträva till att realisera de tekniska fördelarna den bärbara tekniken har, och 
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eftersom smartklockorna till sin natur är uppkopplade, skall även de äldre 

versionerna av klockorna uppdateras både för att få konsumenten att fortsätta 

använda produkten, men även för att konsumenten bättre ska inse vad nyare 

versioner av den fysiska produkten kan erbjuda. 

Förutom den tekniska aspekten är det speciellt för bärbar teknik även viktigt 

att beakta vikten av produktens utseende för att skapa användarens 

emotionella band med produkten. Både när det kommer till själva 

smartklockans utseende och tillhörande applikationens utseende kan 

utvecklarna ge användaren möjligheten att personifiera dess utseende. 

Således får användaren en känsla av kontroll över produktens utseende men 

även över dess innehåll. Alla användare är olika och därmed har alla 

användare olika preferenser, exempelvis kan olika 

beteendeförändringstekniker vara olika effektiva för olika användare. Således 

kan möjligheten till personifiering höja användarens tillfredsställelse med 

produkten och därmed fortsatta användningen.  

Från en emotionell synvinkel är det även viktigt att användaren får bibehålla 

en känsla av kontroll, som är ett av våra grundläggande behov. Även om 

smartklockan möjligtvis har de tekniska förutsättningarna för att samla in all 

nödvändig information kan det vara nödvändigt både för att ge användaren en 

känsla av kontroll och för att effektivt utnyttja beteendeförändringstekniker för 

en beteendeförändring inom fysisk aktivitet att ge användaren möjligheten att 

själv lägga in aktiviteter och låta användaren begränsa vilken information som 

samlas in.  

En annan effektiv beteendeförändringsteknik för en beteendeförändring inom 

fysisk aktivitet är återkoppling på beteende. Hur effektiv återkopplingen är 

påverkas och sin sida av hur informationen presenteras och hur personlig 

information smartklockan har tillgång till. En fördel med smartklockan är enkel, 

effektiv och motiverande återkoppling som kan ges omedelbart efter 

beteendet för att effektivera effekten av återkopplingen. För att utnyttja 

fördelen till dess maximala är det dock en förutsättning att användaren ger 

smartklockan tillgång till personlig data för att få mer personspecifik 

återkoppling.  
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För en fortsatt användning kan det även vara ändamålsenligt att inkludera 

funktioner kopplade till nöjesaspekten av smartklockan. En annan viktig del är 

även att höja leverantörens övergripande status, som minskar användarens 

upplevda integritetsrisk och ökar tilliten till organisationen och därmed 

produkten.  

Möjliga påverkande 
faktorer 

Påverkar inledande 
godkännande 

Påverkar 
inte 

Påverkar fortsatta 
användingen 

Prestation möter 
förväntningar / 
Tillfredsställelse 

  (Hong, et al., 2006), 
(Lee, 2010), (Helf & 

Hlavacs, 2016) 

Uppfattad enkel 
användning 

(Davis, et al., 1989), 
(Chuah, et al., 2016), 
(Zhang, et al., 2017), 
(Kim & Shin, 2015) , 
(Hong, et al., 2006) 

(Wu, et al., 
2016) 

(Hong, et al., 2006), 
(Lunney, et al., 2016) 

Uppfattad 
användbarhet 

(Davis, et al., 1989), 
(Yang, et al., 2016), 
(Hong, et al., 2006), 

(Svendsen, et al., 2009), 
(Chuah, et al., 2016) 

 (Hong, et al., 2006), 
(Yang, et al., 2016), 

(Chuah, et al., 2016), 
(Zhang, et al., 2017), 
(Hong, et al., 2017), 

(Lunney, et al., 2016), 
(Rupp, et al., 2018) 

Attityd gentemot 
tekniken 

(Davis, et al., 1989), 
(Bhattacherjee, 2001), 
(Chuah, et al., 2016), 
(Lunney, et al., 2016) 

 (Hong, et al., 2006) 

Relativa fördelen (Rogers, 1983), (Kim & 
Ammeter, 2014), 

(Busselle, et al., 1999) 

  

Komplexiteten / 
Användarvänligheten 

(Rogers, 1983), (Kim & 
Ammeter, 2014), 

(Busselle, et al., 1999) 

(Wu, et al., 
2016) 

 

Kompatibilitet (Rogers, 1983), (Kim & 
Ammeter, 2014), (Yang, 

et al., 2016) 

 (Yang, et al., 2016) 

Kunskap om 
produkten 

(Lee & Lee, 2018)   

Användarrekommen
dationer 

(Hsiao, 2017), (Hong, et 
al., 2006), (Zhang, et al., 

2017) 

  

Kompletterande 
produkter 

(Patel, et al., 2015), 
(Dehghani, et al., 2018), 

(Wu, et al., 2016) 

  

Integritetsrisk (Marakhimov & Joo, 
2017), (Li, et al., 2016), 

(Meola, 2016) 

  

Upplevd nytta (Li, et al., 2016), 
(Venkatesh, et al., 2012) 
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Informationskvalitet 
(påverkar 

integritetsrisk och 
upplevd nytta) 

  (Li, et al., 2016) 

Varumärke (Li, et al., 2016), (Erdem 
& Keane, 1997) 

(Dehghani, 
et al., 2018), 
(Yoonhyuk, 
et al., 2016) 

(Hsiao, 2017) 

Personlig säkerhet (Marakhimov & Joo, 
2017) 

  

Finansiell risk (Venkatesh, et al., 
2012), (Yoonhyuk, et al., 

2016) 

(Dehghani, 
et al., 2018), 
(Lee & Lee, 
2018), (Choi 

& Kim, 
2016), (Kim 

& Shin, 
2015), (Yang, 
et al., 2016), 
(Yoonhyuk, 
et al., 2016) 

 

Produktens utseende (Dehghani, et al., 2018), 
(Choi & Kim, 2016), 

(Chuah, et al., 2016), 
(Hsiao & Chen, 2018; 

Wu, et al., 2016), 
(Miner, et al., 2001), 
(Yang, et al., 2016), 

(Yoonhyuk, et al., 2016), 
(Kim, 2017), (Nanda, et 

al., 2008) 

 (Hsiao & Chen, 2018; 
Wu, et al., 2016), 

(Miner, et al., 2001), 
(Nanda, et al., 2008) 

Prestationsrisk 
(prestation möter 

förväntningar) 

(Yang, et al., 2016)   

Passar in i ens 
beteendemönster 

(Ha, et al., 2017)   

Sociala krav (Miner, et al., 2001), 
(Lunney, et al., 2016). 

 (Miner, et al., 2001) 

Emotionella krav (Miner, et al., 2001)  (Miner, et al., 2001) 

Presentation av 
information 

(Yoonhyuk, et al., 2016), 
(Kim, 2017),  

  

Ger social status (Zhang, et al., 2017), 
(Yang, et al., 2016), (Kim 

& Shin, 2015), 

 (Yang, et al., 2016) 

Upplevd trovärdighet (Zhang, et al., 2017)   

Relativ fördel / 
Oersättlig 

(Kim & Shin, 2015), 
(Zhang, et al., 2017) 

  

Upplevd 
bekvämlighet 

(utförande, tid och 
plats) 

(Zhang, et al., 2017), 
(Chan, et al., 2012) 
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Hälsouppfattning (Zhang, et al., 2017), 
(Lunney, et al., 2016), 

(Lee & Lee, 2018) 

  

Funktionalitet (Yang, et al., 2016)  (Yang, et al., 2016) 

Funktionell 
överensstämmelse 

(användarens behov, 
funktion, 

produktbekvämlighet 
och batterilivslängd) 

  (Li, et al., 2016) 

Möjliggörande teknik 
(batteritid) 

  (Dehghani, 2018) 

Fristående 
kommunikation 

(Yoonhyuk, et al., 2016)   

Mätnoggrannhet / 
Trovärdighet 

  (Lunney, et al., 2016), 
(Shin, et al., 2017), 

(Zhang, et al., 2017), 
(Rupp, et al., 2018), 
(Marakhimov & Joo, 

2017) 

Känsla av kontroll 
och självövervakning 

  (Rupp, et al., 2018), 
(Yoonhyuk, et al., 

2016), (Michie, et al., 
2011), Michie et al. 
(2009), Bort-Roig et 
al. (2014), (Higgins, 

2016) 

Återkoppling   (Bort-Roig, et al., 
2014), (Higgins, 

2016), (Svendsen, et 
al., 2009), 

(Middelweerd, et al., 
2014), (Williams & 

French, 2011) 

Socialt stöd   (Bort-Roig, et al., 
2014), (Higgins, 

2016), (Lunney, et al., 
2016) 

Målsättning   (Middelweerd, et al., 
2014), (Bort-Roig, et 
al., 2014), (Cowan, et 
al., 2012), (Michie, et 
al., 2009), (Williams & 

French, 2011)  

Nöje (Davis, et al., 1989), 
(Hsiao & Chen, 2018), 

(Svendsen, et al., 2009), 
(Hong, et al., 2017), 
(Yang, et al., 2016) 

 (Yang, et al., 2016), 
(Hong, et al., 2017), 

(Helf & Hlavacs, 
2016), (Patel, et al., 

2015) 

Personlig 
innovativitet 

(Li, et al., 2016), (Zhang, 
et al., 2017), (Hong, et 

 (Hong, et al., 2017), 
(Lee & Lee, 2018) 
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al., 2017), (Lee & Lee, 
2018) 

Självförmåga (Williams & French, 
2011) 

 (Williams & French, 
2011) 

Tabell 2 Tabellen ger en lista över indirekt och direkt påverkande faktorer ur 
avhandlingen 

5.1. Begränsningar 

Det kan ses som en begränsning att de studerade artiklarna som använts i 

avhandlingen inte bara har studerat fortsatta användningen av smartklockor 

utan även en mängd tangerande ämnen. Detta betyder att avhandlingen 

innehåller en del generaliseringar och antaganden, och resultat av fallstudier 

kan avvika från resultaten i denna avhandling. 

En annan begränsning som härstammar från det studerade materialet är dess 

ålder. På grund av att smartklockorna utvecklas med exponentiell hastighet, 

kan resultatet av en del av forskningen vara föråldrat i detta sammanhang. 

Vidare har en del av de refererade studierna, exempelvis (Hong, et al., 2017), 

studerat sammanhanget mellan det att smartklockan är en ny produkt på 

marknaden och dess inverkan på konsumenterna. Detta samband kan anses 

vara rätt så kortvarigt eftersom smartklockan inte kan vara en ny produkt på 

marknaden i alltför många år. 

En sista begränsning i studien är att det inte finns en allmänt accepterad 

definition av begreppet smartklocka (Dehghani, 2018). Även andra vanligt 

förekommande begrepp inom forskningen kring användningen av 

smartklockor har visat sig ha aningen varierande definitioner, vilket har 

försvårat sammanställningen och jämförelsen av olika artiklar. Ämnet skulle 

behöva en standardiserad vokabulär och allmänt godkända definitioner som 

skulle användas i all forskning. 

5.2. Framtida forskning 

Denna avhandling visar att forskningen runt den fortsatta användningen av 

smartklockor är begränsad och rätt så utspridd. Forskningen som denna 

avhandling har behandlat har även ofta undersökt inverkan av olika aspekter 

hos andra enheter än smartklockor inom samma område, till exempel andra 

bärbara hälsoapparater och aktivitetsmätare. Det skulle därmed vara viktigt att 
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forska vidare om vad som motiverar användare att fortsätta använda just 

smartklockor, och vad som är unikt för smartklockornas användning.  
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