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ABSTRACT 

During the year 2014, Artex AB has worked to launch a new product whose 
function is to locally purify the air. The product is a headboard and its purpose is 
to give the user clean air while sleeping. The air purifier has different speeds and 
it`s up to the user to choose which effect that will be on. To get the best 
experience of the product as possible, the air purifier shall be controlled by a 
mobile application. In that way the user can increase and decrease the fan 
speed, even when the user not is home. The authors´ task in this project has 
been to develop the mobile application.  

Prior to the work the authors asked themselves how to maximize the usability in 
the app and made up these short questions. What function shall the app have? 
What design shall the app have? And which information shall the user get from 
the indoor and outdoor air quality in the app? To answer this questions the 
authors conducted three market analyzes. Two of them involved telephone 
interviews and email contact with app developers and sensor companies. This 
contributed to knowledge about how the app should be designed and what 
factors that are possible and necessary to show in the app. The third analysis 
contained a competitor analysis. In total, 82 apps were analyzed in the 
category: weather and control of units. Furthermore the authors analyzed 40 
apps from the top list of Google Play and 38 apps from App Store´s top list.  

The development process has been done by industrial design methods and 
product development tools. When the authors knew which qualification the app 
should have, and got a wide overview of app designs they started hand sketch. 
The sketches was thereafter changed and rebuilt to overall concepts that finally 
was illustrated and refined in Photoshop. After a usability test the authors could 
make the final changes in the design and function to finalize the complete 
result.  

The final result was an app with six different faces. The faces are called; Sign In, 
Homepage, Headboard, Indoor, Outdoor and Settings. These faces show and 
help the user to use all the features in the app. In the app, the user can manage 
the fan speed and see all the readings for Indoor and Outdoor air quality. If 
there is any questions the user can push the “help button”, then instructions will 
appear on how the face works. 
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SAMMANFATTNING 

Under året 2014 har Artex AB arbetat med att lansera en ny produkt med 
funktion att rena luften lokalt. Produkten är en sänggavel där användaren skall 
få tillgång till ren luft under sömn. Luftrenaren har olika hastigheter och det är 
användaren själv som avgör vilken effekt som skall användas. För att 
användaren skall få en så bra användning av produkten som möjligt bör den 
kunna styras med en mobilapplikation. På så vis kan användaren öka och 
minska fläkthastigheten på luftrenaren, även när hen inte är hemma. 
Författarnas uppgift i detta projekt har varit att just utforma mobilapplikationen. 

Inför arbetet ställde sig författarna frågan; Vad gör att användarvänligheten i 
en app är maximal? genom några kortare frågor: Vilka funktioner skall appen 
ha? Vilken design skall appen ha och Vilken data är relevant från inomhus- och 
utomhusmiljön som bör visas i appen? För att kunna besvara dessa frågor 
utförde författarna tre marknadsanalyser. Två av dessa bestod av 
telefonintervjuer och mejlkontakt med apputvecklare och sensorföretag. Detta 
bidrog till en kunskap om hur appen skulle utformas samt vilka faktorer som är 
möjliga och nödvändiga att visa i appen. Den tredje marknadsanalysen bestod 
av en konkurrentundersökning. Totalt analyserades 82 appar inom kategorin 
väder och styrning av enheter. Ytterligare 40 appar på Google Play´s topplista 
undersöktes och 38 appar på App Stores topplista. 

Utvecklingsprocessen har skett med hjälp av industridesignmetoder och 
produktutvecklingsverktyg. När författarna visste vilka egenskaper appen bör 
innehålla, och fått en stor översikt över app designer från konkurrentanalysen 
började de hand skissa. Skisserna gjordes därefter om till helhets koncept som till 
sist illustrerades och finjusterades i Photoshop. Efter en användarvänlighets test 
kunde författarna göra de sista ändringarna i appens design och funktion för att 
fullborda det kompletta resultatet.  

Resultatet blev en app med sex olika sidor; Login, Start, Sänggavel, Inomhus, 
Utomhus och Inställningar. I appen kan användaren reglera fläkthastigheten, se 
mätvärden för inomhusluftkvaliteteten samt mätvärden för 
utomhusluftkvaliteten. Det finns en tydlig ”hjälp-knapp” där användaren får 
instruktioner om hur de olika delarna fungerar om något är otydligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Produktutveckling, Mobilapplikation, apputveckling, Industridesign  
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FÖRKORTNINGAR 

µg      Mikrogram 

Alt.      Alternativt 

ang.     Angående 

app         Mobilapplikation 

°C      Celsius 

°F       Fahrenheit 

hPa     Hektopascal  

m3      Kubikmeter  

m.fl.     Med flera 

mha     Med hjälp av 

osv      och så vidare 

PAZ     Pure Air Zone 

resp.     Respektive 

t. ex     Till Exempel 

µg/m3     Mikrogram per kubikmeter  
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1 INLEDNING 

Denna rapport skrivs av två studenter som läser civilingenjörsprogrammet med 
inriktning produktutveckling på Mälardalens Högskola. Rapporten är ett 
examensarbete på avanceradnivå och omfattas av 30 högskolepoäng.  

1.1 BAKGRUND 

Författarna som utför arbetet har genom MinST Innovation1 kommit i kontakt 
med Artex AB som är uppdragsgivare till projektet. Författarna har haft 
möjligheten att arbeta med projektet sedan mars 2014 och är väl medvetna om 
vad slutprodukten skall resultera i. De arbeten som utfördes innan 
examensarbetet gav viss förståelse i det som följer nedan. Detta projekt var 
dock inom ett nytt område, vilket krävde en ytterligare informationshämtning. 

Artex AB är Sveriges största sömnadsindustri, grundad 1928. De arbetar med att 
utveckla idéer till industrielltillverkning i både liten och stor skala. Under 
2013/2014 har Artex AB tagit fram ett koncept för lokal luftrening integrerad i en 
skärmvägg. Den tekniska lösningen är patentsökt och lanseras under hösten 
2014. Artex vill nu utöka användandet av produkten genom att förfina och 
anpassa den tekniska lösningen i en annan produkt, en sänggavel. Sänggaveln 
är tänkt att användas av privatpersoner för att få en bättre luftkvalitet i 
sovrummet. Sänggaveln är planerad att lanseras under 2015. 

För att underlätta användarvänligheten av produkten vill företaget ta fram en 
mobilapplikation (app) där användaren kan styra luftrenaren som består av en 
fläkt som kan justeras i olika hastigheter. De har då även som önskemål att ge 
användaren ytterligare information om rummets luftkvalitet. Detta så att 
användaren kan anpassa luftrenarens effekt efter behov. För detta krävs det en 
lösning av mätdosa som är placerad i rummet för att kunna sända information 
till appen.  

Slutprodukten består alltså 
av tre delar; en sänggavel 
(fläktstyrning), en app och 
en mätdosa (sensor, 
insamlad data). Dessa tre 
skall kommunicera med 
varandra och på så sätt 
ge användaren en 
mästerlig 
användarbekvämlighet, 
se Figur 1.  

 

                                                 
1 MinSTInnovation i Mälardalen hjälper små och medelstora företag att omsätta ny 
kunskap inom inbyggda system i sina verksamheter 

Figur 1 - App och enheter 
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Produkten har två ändamål, styrning av luftrenaren och ge användaren 
information om luftkvaliteteten. 

Därför skall det undersökas, vilken information (faktorer) som är värdefull för 
användarens förståelse och kunskap kring inomhus- och utomhusluftkvaliteten. 
Appen skall kunna användas av såväl unga som gamla och det är därför viktigt 
att appen har ett tydligt formspråk. Funktion och design bör vara anpassade 
efter både iPhone och Android telefoner för att inte skapa förvirring hos någon 
av användarna. Det krävs en noggrann sökning av hur andra appar är 
utformade för att användaren skall känna igenkänning och en självklarhet 
redan vid första användningen. 

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Syftet är att ta fram en app som skall styra fläkthastigheten till luftrenaren i 
sänggaveln. Syftet är även att ge information om faktorer i individens 
omgivning, både inomhus och utomhus.  

Projektets huvudmål är att appen ska kunna styra luftrenaren trådlöst, samt att 
användaren ska få möjlighet att justera fläkthastigheten vart en hen befinner 
sig. Delmålet med projektet är att användaren skall ha bättre koll på sin 
luftkvalitet genom att få en översikt om olika faktorerna i sin omgivning.  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Författarna beskriver nedan de frågeställningarna som kommer behandlas för 
att uppfylla syftet av examensarbetet. Inför arbetet ställde sig författarna 
huvudfrågan; Vad gör att användarvänligheten i en app är maximal?. För att 
kunna svara frågan delade författarna upp frågan på delfrågor som beskrivs 
nedan;  

• Vilka relevanta faktorer från inomhusmiljön bör visas i appen? 
• Vilka relevanta faktorer från utomhusmiljön bör visas i appen? 
• Vilka funktioner bör appen ha? 
• Vilken design bör appen ha? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
• Programmeringen av appen kommer realiseras av ett externt företag och 
inte av författarna 

• Författarna kommer visualisera appen i bilder med hjälp av 
bildbehandlingsprogrammet, Adobe Photoshop och illustrationsprogrammet, 
Adobe Illustrator  

• Författarna kommer inte att se över kostnader och funktioner för att göra 
styrning via hemsida/dator 

• Studien görs enbart för användning av produkten i Sverige, dock skall den 
göras redo för en lansering internationellt 

• Appen skall i första hand anpassas för iPhone- och Androidtelefoner 
• Vid konceptframtagning och användning av appen utgår författarna från att 
användaren har grundläggande kunskaper om hur en smartphone fungerar 

• Vid konkurrentanalysen har enbart gratisappar använts vid utvärdering 
• Författarna kommer inte kontakta experter inom grafik vid färgval i appen.  
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2 ANSATS OCH METOD 

Här under presenteras de ansatser och metoder som författarna valt att 
använda sig av i detta projekt.  

2.1 INFORMATIONSHÄMTNING 
Författarna inledde projektet med att söka information hos apputvecklare och 
sensorföretag för att kunna kartlägga en tidsplanering för projektet. Det krävdes 
en stor sökning av information angående vilken typ av mätutrustning det finns 
för inomhusluftkvaliteten, och vilken teknik som krävs för kommunikation mellan 
enheterna. Detta för att få förståelse om vilka faktorer som är tillgänglig att 
hämta från internet eller går att mäta med mätinstrumentverktyg. Kostnader 
och leveranstider var två viktiga faktorer att även få mer kunskap om.  

2.2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 
Michael Le Duc beskriver kvalitativ metod genom att forskaren går på djupet av 
en studie och intresserar sig gärna för det säregna. Han menar att syftet är att få 
mycket information från undersökningar. Med kvantitativ metod samlar 
forskaren istället lite information från flera undersökningar och får därför ett 
bredare resultat. Intresset ligger hos det som är gemensamt, genomsnittligt eller 
representativt. Kvantitativmetod ger en förklaring till varför medan med 
kvalitativ metod ger en förståelse till varför (Le Duc, 2011). 

Initialt använde sig författarna av kvalitativ metod för att därefter kunna söka 
information genom kvantitativmetod. Telefonintervjuerna var därför till en början 
osystematiska och ostrukturerade, intervjuerna liknade mer en diskussion om vad 
som behöver tas reda på. Vart efter information samlats kunde intervjuerna 
struktureras och på så sätt ge författarna tydligare svar som var kopplade till 
projektet. Det ansågs viktigt att få en bredd av vad fler personer ansåg då 
tekniken som efterfrågas anses relativt ny än idag.  

2.3 PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA 
Primärdata är sådana data som kommer från det ursprungliga materialet. Det 
består oftast av den första publiceringen, bilder från händelsen eller berättelse 
av människor som var med och upplevde händelsen. Sekundärdata är sådana 
data som bygger på primärdata. Den har dock bearbetats av annan part och 
kan därför ha omvandlats. Primärdata är alltså säkrare data, men kan vara 
svårare att nå då kontaktuppgifter och ursprungligt material kan vara svårt att 
få tag på (Primär- och sekundärkällor, primär och sekundärdata, 2014). 

Författarna har främst använt sig av sekundärdata genom skrivna artiklar, 
internet källor och intervjuade personers åsikter. Detta av anledning till att det 
fanns en tidspress från start att kvickt hitta all information, för att kunna 
kartlägga det resterande arbetet. Författarna hade därför inte möjlighet att 
genomföra inledande tester för att själva samla grundläggande data. 
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2.4 KÄLLKRITIK 
Författarna kritiserade informationen för att kunna mäta dess trovärdighet. För 
att analysera om källan var trovärdig följde författarna Ejvegårds krav på 
källkritik med följande fyra punkter (Ejvegård, 2009, ss. 71-73):  

• Äkthetskrav 
• Oberoendekrav (primärdata) 
• Färskhetskrav 
• Samtidighetskrav 

Författarna har till stor del använt sig av litteraturböcker samt Google Scholar, 
för att söka vetenskaplig litteratur. Dessa kan anses vara äkta källor enligt 
Ejvegårds bok om vetenskaplig metod. Telefonintervjuer och internet källor har 
inte lika hög kvalitet som litteraturböckerna och därför anser författarna att 
resultatet av arbetet skulle vara annorlunda om de hade möjligheten att arbeta 
mer med detta. Trots att intervjufrågorna var fria, fick författarna lika svar på 
frågorna, vilket stärker att intervjuerna uppfyllde äkthetskraven vid det tillfället 
(Ejvegård, 2009, s. 71). 

Oberoendekraven har uppfyllts vid testerna som författarna genomförde för att 
ta fram vad testpersonerna tycke om olika delar av appen.  

Vid insamling av information har författarna valt att ha böcker som publicerats 
de senaste 10 åren för att kunna uppfylla färskhetskraven.  

Samtidighetskraven har uppfyllts genom att hämta information och värden på 
de olika faktorerna (t.ex. temperatur, luftfuktighet) på luftkvalitet för den senaste 
månad. Även vid konkurrentanalysen har författarna uppfyllt kraven genom att 
titta på de appar som är populärast i dagsläget. Telefonintervjuerna var en 
grund till arbetet och uppfyllde samtidighetskraven då de företagen som 
intervjuades jobbar med tekniken och utvecklingen i dagsläget.  

2.5 RELIABILITET 
Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en mätning är. Är mätinstrumentet och 
mätenheten rimlig eller kan det fås olika resultat beroende på vem som mäter 
och vem som tolkar den? Det är viktigt att mätningsmetoden är reliabel så att 
resultatet alltid blir detsamma. (Ejvegård, 2009, s. 78)  

Författarna har valt att hålla en hög reliabilitet genom att välja en lämplig och 
tydlig metod för telefonintervjuer. Intervjufrågorna var i början ostrukturerade, 
därefter omformulera frågorna och använt sig av en strukturerad intervjumetod. 
De har fastställt syftet med intervjuerna samt tydliggjort målet av resultatet. 
Dock avstår sig författarna att påstå att intervjuerna var fullt tillförlitliga eftersom 
de anser att de bör intervjua fler innan de kan dra en slutsats.  

En hög reliabilitet hölls vid konkurrentanalys genom att ta fram de ”populäraste” 
apparna som laddats ner över hela världen det senaste året.  Eftersom 
mätningen av topplistan för apparna görs genom att räkna antalet 
nedladdningar, tycker författarna att den källan är pålitlig.  

2.6 VALIDITET 
Ejvegård beskriver validitet med att forskaren mäter det som verkligen skall 
mätas. Det måste finnas klara mått på exakt vad som skall mätas för att inga 
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problem skall uppstå. För att mätningen skall vara valid bör man förslagsvis välja 
utifrån vilka kriterier som mätningen skall utföras från (Ejvegård, 2009, s. 80). 

Författarna har försökt uppnå validitet vid genomförandet av telefonintervjuer 
för att eliminera missförståndet vid frågeställningar. Frågorna har utformats efter 
intervjumetoder som använts i detta arbete för att säkerhetsställa 
trovärdigheten. Eftersom författarna påstår att intervjuerna inte har haft en hög 
reliabilitet, på grund av begränsat antal av intervjudeltagarna. Så anser därmed 
författarna att validiteten på detta inte kan anses vara hög.  

När det gäller konkurrentanalysen tycker författarna att de har mätt validitet på 
en hög nivå. Eftersom mätningarna har hämtats från primärdata det vill säga 
från App Store och Google Play.  

Vid bearbetning av konceptet var validiteten till viss del låg på så vis att 
testpersonerna har en egen uppfattning och egen tolkning av vad som är ”bra” 
och ”dåligt”. Beroende på deras känsla och om de menar på en specifik 
funktion eller design är det svårt att veta exakt vad som varit bra/ dåligt. 

2.7 OBJEKTIVITET 
Med objektivitet menas det hur tillförlitlig forskaren är som skriver studien. Hur har 
denna medverkat för att få fram sitt resultat? Objektiviteten kan påverkas om 
forskaren t. ex är känslomässigt bunden till forskningen eller om forskaren haft för 
nära kontakt och att det på så vis varit svårt att få en subjektiv utgångspunkt. 
(Ejvegård, 2009, s. 76) 

Under informationshämtningen var författarna objektiva då deras kunskaper 
sedan innan var väldigt låga. All information intogs på samma sätt utan några 
personliga värderingar. Däremot har vissa krockar blivit under idégenerering och 
konceptutvecklingen. Författarna använder sig dagligen av varsin smartphone, 
dock av olika märken, iPhone och Android. Då telefonernas funktioner och 
operativsystem skiljer sig betydligt och båda var fästa vid sin egen modell blev 
det ofta en diskussion om vad som fungerar bäst. Detta blev en oklarhet vid 
utvecklandet av appen då författarnas osämja krockade med varandra. Beslut 
om vart delar av funktioner skulle placeras blev därför vid vissa tillfällen svårt. De 
första idéerna var därför väldigt påverkade av författarnas eget tycke, men 
förbättrades under tester av andra användare. 
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2.8 PROJEKTMÖTEN 
Detta projekt har till största del bestått av fyra projektdeltagare;  

• Mats Rydsund, delägare av Artex AB och projektledare.  
• Izabela Cierlik, doktorand inom växtbiologi och skogsgenetik, produkt och 
innovations ledare 

• Madelene Krånghed, student vid Innovation, Design och Teknik, Mälardalens 
Högskola  

• Nur Mohammed, student vid Innovation, Design och Teknik, Mälardalens 
Högskola  

Det har även funnits andra personer som varit delaktiga vid ett fåtal möten, 
bland annat Designern och möbelsnickaren för sänggaveln. Till varje möte har 
det funnits delmål som projektmedlemmarna förväntats hantera. Efter varje 
möte har därefter en ny mötestid bestämts med nya delmål som skall uppfyllas. 
Deltagandet i dessa möten har varit mycket viktiga då dessa ligger till grund för 
fortsatt arbete då alla projektdeltagarnas uppgifter går i symbios med varandra. 
Det är därför viktigt att veta vad samtliga gör för att få en gemensam lösning till 
detta projekt. 

2.9 DESIGNPROCESSEN 

 
     Figur 2 - Designprocessen 

Design processen är tagen ur boken Design Th!nking, författarna har dock valt 
att dela upp de olika stegen i tre faser, som känns mer bekanta från 
utbildningens förespråkande. Arbetet är utfört på så sätt att författarna 
kombinerat utbildningens tillvägagångssätt med det verkliga arbetslivet. Detta 
för att projektet skulle ha möjlighet att hinna bli realiserat i tid. De olika stegen i 
designprocessen beskrivs noggrannare i kapitel 3. 

  

Steg 2 Steg 3

Idegenerera

VisualiseraAnalysera

Definiera

Undersöka

Välja

Producera

Kommersialisera

Steg 1
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras de teorier som har använts i detta examensarbete. 
De generella områdena som behandlas och presenteras i detta avsnitt är 
information om appar, inomhus- och utomhusluftkvalitet. Det finns även en 
teoridel angående produktsemiotik och ergonomi för att öka användarens 
förståelse gällande appens design och funktion. 

3.1 MOBILAPPLIKATION 
Applikation är en programvara som används först och främst i datorer och 
smartphone. Varje applikation motsvarar ett visst behov och de innehåller olika 
funktioner (Henriksson, 2014). Det finns tre olika typer av appar; Native app, 
Webb app eller hybridapp. Skillnaden mellan dessa är att native appen laddas 
ner via nätbutiker(Google Play eller App Store), medan en webbapp är en 
vanlig hemsida som är anpassad för mobiltelefoners skärm (Stark, 2010, s. 1). Det 
finns även en konfigurerad version av dessa som kallas för Hybrid app som 
tekniskt sätt tagit det bästa från både Navite app och Webbapp (Budiu, 2013).  

Med en Native app finns fördelarna att appen kan utnyttja telefonens funktioner 
så som kamera och/eller gps. Om appen skall lanseras i App Store finns det ett 
antal nackdelar bland annat; det kostar pengar att utveckla via App Store, tar 
lång tid att utveckla då den ska godkännas av Apple vid lansering, den måste 
utvecklas genom en iMac (dator utvecklad av Apple) och buggar tar tid att 
fixa (Stark, 2010, s. 2). Om appen skall utvecklas för andra operativsystem krävs 
det en annan utformning (Colbert, 2014). 

En Webbapp däremot har mer frihet vid utveckling jämfört med native app. 
Detta genom att den kan programmeras i flera olika program, dessutom krävs 
det endast en plattform som samtliga telefoner med internet klarar av. Det är 
lättare att utveckla och reparera buggar och dessutom är det mindre avgifter 
(Stark, 2010, s. 2). 

Hybrid app är en blandning av Native och Webb app som möjliggör att kan 
kringgå App Stores guidelines och kunna använda sig av en och samma 
plattform (Budiu, 2013). 

Diskussionen om vilket alternativ som är bäst är enorm. Svaret är beroende av 
vilket ändamål appen har och vilka resurser som finns tillgängliga i företaget. Sin, 
Lawson & Kannorpatti skriver i sin artikel att de tror att användarbarheten är 
bättre i en Native app, då denna ger en ikon direkt på hemskärmen i telefonen. 
De nämner dock att användandet av webb appar är ett enklare verktyg där de 
snabbare har kunnat testa sin produkt samt göra små justeringar direkt (Sin, 
Lawson, & Kannoorpatti, 2012).  
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3.2 GUIDELINES FÖR NÄTBUTIKERNA 
De största distributörerna av appar är App Store (Apple) och Google Play 
(Android), vilka både är återförsäljare till andra företags produkter såväl som 
sina egna. (Henriksson, 2014). 

  App Store 

App Store har en lång lista av regler som ska uppnås vid lansering av app i 
deras butik. De har även en kortare version som författarna tagit hänsyn till vid 
utveckling av appen vilka är:  

 
Bild 1 - App Store´s ”Broader themes” 

För full översikt av regler hänvisas läsaren till Apples hemsida (App Store Review 
Guidelines, 2014). 

  Google Play 

Google Play har en innehållspolicy för vad appen visar och/ eller länkar till. 
Denna är något längre än App Store broader themes och författarna har därför 
sammanfattat den i nedanstående punkter:  

• Appar som innehåller eller marknadsför pornografi är förbjudna och uttryckligt 
sexuellt eller erotiskt material är inte tillåtet i innehåll, ikoner, titlar eller beskrivningar. 

• Skildringar av överdrivet våld är inte tillåtna 
• Vi tillåter inte hets mot folkgrupp, vare sig det gäller etniskt ursprung, religion, 

funktionshinder, kön, ålder, veteranstatus eller sexuell läggning/könsidentitet. 
• Utge dig inte för att vara någon annan, och framställ inte appen som auktoriserad 

eller producerad av ett annat företag eller en annan organisation om så inte är 
fallet. 

• Du får inte göra intrång i andras immateriella äganderätt (inklusive patent, 
varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt och andra äganderättigheter), och inte 
heller uppmana till eller uppmuntra intrång i immateriella rättigheter. 

• Vi tillåter inte obehörig publicering eller spridning av andra personers privata och 
konfidentiella uppgifter, som kreditkortsnummer, personnummer, körkortsnummer och 
nummer från andra identitetshandlingar, kontakter som inte är offentliga eller annan 
information som inte är tillgänglig för allmänheten. 
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• Bryt inte mot lagen. 
• Vi tillåter inte innehåll eller tjänster som förmedlar hasardspel på webben.  
• Vi tillåter inte innehåll som skadar, påverkar funktionen hos eller gör obehörigt intrång 

i nätverk, servrar eller annan infrastruktur 
• En app som hämtas på Google Play får ej ge störningar i systemet 

För att ta del av hela innehållspolicyn hänvisas läsaren till Google Plays 
programpolicy för utvecklare (Google Plays programpolicy för utvecklare, u.d.). 

3.3 KOMMUNIKATION MELLAN ENHETER 
Det finns två typer av tekniker som oftast används när två eller flera enheter ska 
kommunicera. Dessa är trådlös- och radiofrekvenskommunikation.  

Trådlöskommunikation är en radiokommunikation som ger möjlighet för enheter 
att kommunicera med varandra utan fysisk kontakt. Trådlöskommunikation 
möjliggör att skicka information från en enhet till en annan enhet. För att kunna 
utnyttja tekniken bör produkten ha en implementerad sensor för att kunna ta 
emot radiofrekvensen och information. Enligt webbsidan Computer kunskap, är 
det trådlösa nätverket en kostnadseffektivlösning jämfört med andra teknikerna 
(Trådlös Kommunikationsteknik, n.d.).  

Radiofrekvenskommunikation är en frekvens inom det elektromagnetiska 
spektrumet som kommunicerar med radiovågutbredning. Det möjliggör att 
trådlöst överföra information från en radiosändare till en utrustad mottagare. 
Tekniken används inom TV, radio och telefon (Vad är Radiofrekvens 
Kommunikation, n.d.).  

Dessa kommunikationstekniker mellan enheter kan t.ex. ske genom Bluetooth 
eller Wifi.  

 Bluetooth 

Bluetooth, som är en trådlös kommunikation mellan enheter, togs fram av 
Ericssons ingenjörer på 1990-talet. Tekniken förenklar kommunikation mellan två 
enheter. Detta genom att Bluetoothutrustningen hittar andra enheter som ligger 
i närheten. I en Bluetooth cell kan upp till 8 olika enheter kopplas samtidigt. 
Enligt Sneddon och Arfwedson används tekniken inom telekommunikationer 
och datorer (Sneddon & Arfwedson , 1999, ss. 198-205).  

Bluetooth fungerar med hjälp av radiovågor såsom mobiltelefoner, TV och FM 
radio. Skillnaden mellan en Bluetooth sändning jämfört med Wifi, är att Bluetooth 
endast sänder radiovågor på kortare sträckor. En Bluetooths radiovågor uppnår 
upp till 10 meter, medan de andra apparaterna uppnår flera miles eller 
kilometer (Fast Facts, u.d.).  

 Wifi 

Wifi är ett lokalt trådlöst nätverk som använder radiovågor för att kunna skicka 
internet signaler till olika enheter. Den fungerar med hjälp av radiofrekvensteknik 
och skickar information från sändaren till mottagaren. För att kommunikation 
mellan två enheter ska ske måste enheterna ha trådlösa nätverkskort 
implementerade. Tekniken används t.ex. inom mobiltelefoner, operativsystem, 
hemelektronik osv. (Wi-Fi, u.d.) .  

Enligt företaget Wi-Fi Allince, som både tillverkar och säljer Wifi, växer 
användningen av tekniken och under 2013 såldes ca två miljarder Wifi adapters. 
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Tekniken möjliggör att enheter kopplas till varandra och kan dela information på 
ett enkelt sätt (Who We Are, u.d.).  

3.4 PRODUKTSEMIOTIK  
Produktsemiotik är ett verktyg som används inom industridesignprojekt och syftar 
till att tydliggöra produkten så att den uppfyller användarens behov och 
önskemål. Detta kan göras genom att jämföra den nya produkten mot dess 
direkta och indirekta konkurrenter (Thies, 2009). Vid användning av verktyget bör 
produktframtagaren kunna svara på dessa frågor; Varför? I vilket 
sammanhang? På vilket sätt? När? Hur? Vem? Vad? Var?  

Semiotik är ”läran om tecken, deras struktur och användning” (Österlin, 2007). 
Vilket menas med att ett tecken inte bara är ett objekt, utan den har olika 
betydelser som uppfattas av människan på ett antal sätt, beroende vilka 
sammanhang tecknet befinner sig i (Thies, 2009).  

Bilder är för människor ett särskilt slags naturliga tecken, som har betydelse tack 
vare att de betecknar eller föreställer något (Kjorup, 2004). Det finns tre olika 
typer av tecken: indexalt, ikoniskt och symboliskt (Thies, 2009); 

• Indexalt innebär att två föremål har samband med varandra, ett föremål 
som är index till ett annat föremål t.ex. är rök index till eld.  

• Ikonisk är när ett föremål avbildas till en ikon t.ex. ett porträtt av en person.  
• Symbolisk är ett tecken/bild som symboliserar en viss sak t.ex. en logga som 
symboliserar ett visst företag.  

Semiotiken kan delas i tre kategorier för att kunna förstå hur användaren 
kommer tolka produkten som är under utveckling (Theis, 2002), se Figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3 - Semiotikens underkategorier 

 Pragmatik  

Pragmatik handlar om att ta reda på hur tecknet uppfattas av omgivningen där 
produkten ska användas. I denna fas spelar det stor roll vem användaren är, 
vilken tid produkten lanseras och i vilken kultur och miljö produkten ska lanseras i 
(Theis, 2002).  

Semiotik

Pragmatik Semantik Syntax
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 Semantik  

Semantik definieras som ”läran om teckens budskap/innebörden” (Österlin, 
2007, s. 98).   

Detta kan delas in i fyra faktorer; uppmana, beskriva, uttrycka och identifiera. 
Att uppmana tecken handlar om att ifrågasätta om användaren kommer 
känna igen tecknet, vilja köpa/använda tecknet och även rekommendera 
produkten till andra. Att beskriva tecken innebär att klargöra om användaren 
får en tydlig uppfattning om hur produkten fungerar. Detta innebär att vara 
medveten om ifall användaren har tidigare kunskap eller att användaren 
behöver förkunskap innan den kan börja använda produkten. Att utrycka 
tecken handlar om att användaren enkelt kan sätta produkten i en kategori 
och förstå produktens vikt, utseende, design. Att identifiera tecken innebär att 
användaren känner igen produktframtagaren eller företaget och att produkten 
passar in i den omgivningen och miljön den befinner sig i (Theis, 2002).  

 Syntax 

Syntax innebär relationen mellan produkter som ingår i samma kategori. Det 
handlar om att ta reda på de framtagna tecknen och jämföra om det finns 
samband med de befintliga produkter som innehåller samma funktion och 
utryck. Ett exempel på det kan vara skillnader mellan olika gymnastikskor. (Theis, 
2002).  

3.5 ERGONOMI 
Ordet ergonomi definieras enligt författaren Inger Hultgren som arbetslagar 
(Hultgren, 1995, s. 1). Det handlar om människans fysiska aktivitet och dess 
rörelse, kraftmått samt kraftfördelning i kroppen. Den handlar även om 
arbetsmiljö och användning av olika produkter (Österlin, 2007, s. 104).  

Hultgren påstår att det är viktigt att ha med en ergonomisk synvinkel i början av 
ett projekt och granska konstruktionen ur den synvinkeln i första fasen av 
projektet för att minska konsekvenserna i ett senare skede (Hultgren, 1995, s. 4). 

I ergonomi finns det olika målgrupper. Den viktigaste målgruppen är 
användaren, sedan kommer kunden/köparen, beställaren, uppdragsgivaren 
och designern.  En framgångsrik produkt tas fram genom att ta hänsyn till både 
användaren och köparens behov och önskemål (Österlin, 2007, s. 120). 

Enligt International Ergonomics Assocciation kan begreppet ergonomi delas in i 
tre kategorier; fysisk-, kognitiv- och organisationsergonomi: 

Fysiskergonomi handlar om människans fysiska aktiviteter. De relevanta 
kategorierna inom fysiskergonomi kan anses som arbetsställningar, 
materialhantering, arbetsrelaterade belastningsskador, arbetsplatslayout, 
säkerhet och hälsa.  

Kognitivergonomi innehåller mentala processer såsom uppfattningsförmåga, 
minne och resonemang, då de påverkar samspelet mellan människor och 
andra enheter i ett system. De relevanta kategorierna inom kognitivergonomi 
kan anses som mentalarbetsbelastning, beslutsfattande, skickliga prestationer, 
människa-dator interaktion och mänsklig tillförlitlighet.  

Organisationsergonomi omfattar optimering av sociotekniska system. De 
relevanta kategorierna inom organisationsergonomi kan ses som 
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kommunikation, organisationsstrukturer och processer (Definition and Domains 
of ergonomics, 2014).  

3.6 KOGNITIONSVETENSKAP 
Synonymen till ordet kognition är tänkande som innebär saklig och 
känslomässigt tänkande inom mentala processer. Vid kognitionsvetenskap 
utnyttjar människan nya produkter för att avbilda eller skanna hjärnans 
funktioner.  

Fyra sätt som kan användas vid mänskligt tänkande (Allwood & Jensen, 2012, ss. 
47-55):  

• Experiment studie, handlar om hur människor reagerar och uppfattar olika 
figurer och designer på/i en ny produkt. Studien visar vilka delar av hjärnan 
som används och metoden möjliggör att svara på forskningsfrågorna som 
ingår i kognitionstänkande.  

• Modellering innebär att ta fram modeller som är svåra att uppfatta direkt av 
individer. Detta kan göras genom att skapa mänskligtänkande modeller med 
hjälp av kognitiva processer. Det finns två huvudmodeller för modellering, 
dessa är schematisk modell och simulering av kognitions funktion. Schematisk 
modell används framförallt av forskare och psykologer. Simulering av 
kognitions funktion används inom datavetenskap som bygger på logiska-, 
och matematiska formler.  

• Naturalistiska studier handlar om att studera hur människan anpassar sig efter 
sin omgivning i olika miljöer. Den används t.ex. vid samspel mellan människor 
och teknik. Studien bör genomföras med flera individer som testpersoner för 
att komma fram till en lämplig slutsats. 

• Komparativa studier innebär olika typer av studiers skillnader, beroende på 
dess kognitiva förmåga. Metoden används för att ta fram orsaker som 
påverkar mänsklig kognition.  
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3.7 PERCEPTIONSPSYKOLOGIN  
Perception handlar om individens förmåga att uppfatta saker med hjälp av 
sinnesorganen. Perceptionspsykologin sker genom att individen får information 
från yttervärlden och sänder informationen till sinnena. Perception teorin 
används för att studera hur individen omfattar och tolkar olika 
begrepp/föremål. (Eriksson, 1974, ss. 7-9).  

 Färgperception  

Synsinnet har stor betydelse för individens vardagliga aktiviteter. Hur individen 
ser olika färgtoner beror på den elektromagnetiska strålningen som i sin tur kan 
delas in i två delar; våglängd och intensitet. Våglängden omfattar färgtonen 
och intensitet talar om ljusheten. Hur individer upplever olika färger kan beskrivas 
med hjälp av en färgcirkel, se Figur 4 nedan. Denna färgcirkel kan ses som ett 
exempel på olika nyanser av grundfärgerna blå, grön, gul och röd (Eriksson, 
1974, ss. 51-55).  

 

 
Figur 4 - Färgperception 

Vid färgblandning bör hänsyn tas till additiv- och subtraktivfärgblandning. Vid 
additivfärgblandning blandas ljus med olika våglängd. I detta fall fås grått om 
två grundfärger som ligger mittemot varandra blandas t.ex. blått och gult. Vid 
subtraktivfärgblandning blandas olika färgpigment som syns i dagsljuset. De 
färgtoner som syns i dagsljus reflekterar till ögat och absorberas av 
färgpigmentet. I detta fall ser individen en blandning av t.ex. blått och gult som 
grönt (Eriksson, 1974, ss. 55-56).  

Enligt Per Mollerup, professor i kommunikationsdesign, ska färgkodningssystemet 
inte bestå av allt för många färger, eftersom vissa individer har svårt att komma 
ihåg mer än fem färger. Vid val av färg bör hänsyn tas till urskiljbara färger som 
användarna tolkar på samma sätt. Det bör även tas hänsyn till färgblinda 
människor som vanligtvis har svårt att urskilja rött och grön. (Mollerup, 2005, s. 
167) 

En annan författare Colin Ware påstår att det är viktigt att de valda färgerna 
ska ha tydlig färgkontrast. Författaren föredrar i första hand att använda sig av 
färgerna rött, grönt, gult och blått. Författaren föredrar färgnyanserna rosa, 
brunt, orange, grått och lila. (Ware, 2008, s. 77) 

gult gul-grön blå-grönt blått violett purpur rött orange
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3.8 FAKTORER  
Nedan finns samlad information av de faktorer som enligt överenskommelse 
skall vara med i appen, se Figur 8 - Kravspecifikation. Nedan kan läsaren även 
finna max-, medel- och min-värden på samtliga faktorer.  

 Temperatur 

Ett telefonsamtal med Leif Hallinfors2 visade att den temperaturgivare som de 
använder i dagsläget har möjlighet att mäta max-, och minimum ±80 grader. I 
Sverige har temperatur mätningarna visat att den allra högsta temperaturen 
som uppmäts är 38°C och den allra lägsta är -52,6°C (Svenska 
temperaturrekord, 2011). I Sverige ligger medeltemperaturen på 4,8°C (Klimat i 
förändring, 2006), se Tabell 1 och Tabell 2.   

Medeltemperatur inomhus varier mellan 20°C - 23°C och den rekommenderade 
inomhus värdena bör ej vara lägre än 18° och högre än 24° (Wickert & 
Olausson, 2005, s. 42).  

Färgskalan för temperatur går från mörkblått till rött på SMHI, där mörkblått talar 
om att det är kallt och rött talar för att det är varmt, se Bild 2, (Hur var vädret?).  

Thermo är en app som visar temperaturen utomhus med hjälp av en ikon på en 
termometer. Färgskalan på de illustrerade mätarna är samma som SMHI, se Bild 
3, (Thermo ~ Temperatur på svenska, 2014).  

På hemsidan klart.se kan värden på temperaturen ses med hjälp av en karta 
över Sverige. Den visar även den staden som har högst resp. lägst värde på 
temperaturen. Genom att ha en färgskala från blå till röd kan det utläsas max- 
och minimalvärden på temperaturen, se Bild 4, (Prognos, 2015).  

Bild 2 - Temperatur från SMHI Bild 3 - Temperatur av Thermo Bild 4 - Temperatur av 
Klart.se 

 
  

                                                 
2 Leif Hallinfors, SMHI, Telefonsamtal den 29 December 2014 
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 Lufttrycket 

I Sverige ligger lufttrycket vanligtvis mellan 948,2 hPa - 1063,7 hPa (Svenska 
lufttycksrekord, 2014) och medelvärdet på detta är mellan 1011 - 1013,25 hPa, 
se Tabell 2, (Normalt lufttyck, 2014).  

SMHI visar dessa värden med hjälp av nyanser från mörkblå till röd, där mörkblå 
talar om att lufttryck är lågt och mörkröd talar för att lufttrycket är högt, se Bild 5, 
(Väderdata från isbrytaren Oden, 2014).  

Hemsidan Klart.se visar värdena på lufttrycket med hjälp av färgerna röd och 
blå. Där den blå färgen talar om att det är högtryck och den röda färgen talar 
om att det är lågtryck, se Bild 6, (Väderkartor, 2015).  

Klimat Hemsidan RL visar lufttrycket med hjälp av en karta över Sverige samt en 
stapel vid sidan som talar om lufttryckets lägsta och hösta värde. Genom att ha 
färgskalan från blå till röd kan läsaren se vilket låg- eller högtryck olika städer 
har, se Bild 7 (Väderkarta, 2015).  

 
Bild 5 - Lufttryck av SMHI 

 
Bild 6 - Lufttryck av Klart.se 

 
Bild 7 - 

Lufttryck av 
RL 

 Partikel 

Miljömålet har på sin hemsida om frisk luft, beräknat medelvärdet i Sverige för 
partikelhalten PM2,5 vilket är 10 µg/m3 per år och för PM10 är 15 µg/m3 per år. 
Miljömålet har ett maxvärde 20 µg/m3 som anses vara den högsta tillåtna 
partikelhalten i Sverige då värden över detta är ohälsosamma. 

Värdena på dessa visualiseras med hjälp av färgen blå på hemsidan 
Miljömålen, där ljusblå talar för låg partikelhalt och mörkblå talar för hög 
partikelhalt, se Bild 8, (frisk luft, 2014). 

SMHI har visualiserat partikelhalten mha en graf. De har använt sig av färgerna 
blå till röd. Den blå färgnyansen talar om att partikelhalten är låg och röd talar 
om att partikelhalten är hög, se Bild 9, (Luftkvalitet på lokal och urban skala, 
2014).  

Air Quality Index (AQI) är en statlig myndighet som mäter och förutser dagliga 
prognoser för luftkvalitet utomhus över hela världen. På deras hemsida visas 
aktuella värden på de olika luftföroreningarna som t.ex. partikel, kolmonoxid 
och kvävedioxid m.m. De visar värdena på luftföroreningar genom att använda 
en skala med färger från grön till purpur, där grön talar för minimala värden och 
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purpur talar för maximala värden på luftkvalitet, se Bild 10, (Air Quality Index 
(AQI), 2014).  

 

Bild 8 - Partikelhalt av 
Miljömålen 

Bild 9 - Partikelhalt av SMHI Bild 10 - Partikelhalt av AQI 

 Pollen 

Pollenhalten mäts vanligtvis genom att använda av sig procent (%), där 
pollenhalt mindre än 10% innebär att halten är låg, pollenhalten mellan 10% - 
50% innebär halten är medel och mer än 50% visar att pollenhalten är hög 
(Risknivåer, 2013).  

För att visa pollenhalten använder Pollenrapporten.se färgerna äggvit till röd, 
där äggvit talar om att pollenhalten är låg och röd talar om att pollenhalten är 
hög, se Bild 11,  (Prognos för hela landet, 2014). 

Clarityn’s Pollen Forecast UK är en app som visar pollenhalten genom att 
använda sig utav färgerna röd till blå. Där färgen röd talar om att pollenhalten 
är hög och blå talar om att pollenhalten är låg, se Bild 12, (Clarityn’s Pollen 
Forecast UK, 2014).  

Pollenkoll.se visar pollenvärdena med hjälp av ett diagram där olika pollenarter 
visas och vilken årsperioden de är som högst. De använder sig av en grön 
färgnyans, där ljusgrön talar om att pollenhalten är låg och mörkgrön talar om 
att pollenhalten är hög, se Bild 13, (Pollenprognos Borlänge, u.d.).  

Bild 11 - Pollenhalt av 
Pollenrapporten.se 

 
Bild 12 - Pollenhalt av 

Clarityn’s Pollen Forecast 
UK 

 

 

Bild 13 - Pollenhalt av Pollenkoll.se 
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 Luftfuktighet   

Luftfuktigheten kan anges på flera olika sätt där absolutfuktighet har måttet g 
vatten/m3, relativ fuktighet anges mha procent(%) och daggpunkt ges mha °C 
(Luftfuktighet, 2013). Relativ fuktighet mäts från 0-100% (Wern, 2013, s. 6). Den 
rekommenderade relativa luftfuktigheten räknas mellan 20% - 40 % inomhus. 
Luftfuktigheten utomhus varier beroende på årstiden. SMHI visar ett medelvärde 
på den relativa luftfuktigheten mellan 1996 – 2012 där den ligger på 85% - 90% 
för januari månad. Luftfuktigheten för samma års intervall visar under juli månad 
medelvärden mellan 75%  -  85% (Luftfuktighet, 2013).   

SMHI visar mätningarna på den relativa luftfuktigheten med hjälp av en karta 
över Sverige. Även en stapel med färgskalan finns med för att förtydliga halten 
av luftfuktigheten. Färgskalan visar lägsta värdena på fuktigheten med hjälp av 
blått och högsta fuktigheten med hjälp av rött, se Bild 14, (Luftfuktighet, 2013).  

Lokaltvader.se visar värdena på luftfuktigheten genom att ha en karta över 
Sverige. Under karten finns även en stapel som talar om färgnyansernas 
betydelse i procentform. Färgvalet börjar från röd till purpur, där färgvalet 
mörkröd talar om att luftfuktigheten är lägst och purpurfärgen talar om att 
fuktigheten är högst, se Bild 15, (Väderkartor, u.d.).  

Solar: Weather är en app som har utvecklats av Hollr, Inc. Den visar luftfuktighet i 
procentform. Bakgrundsfärgen ändrar färg beroende på hur hög procenthalten 
är. Färgen på bakgrundsbilden visas i blå då luftfuktigheten är låg och purpur 
om luftfuktigheten är hög, se Bild 16, (Solar : Weather, 2013).  

 

 
Bild 14 - 

Luftfuktigh
et av 
SMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 15 - Luftfuktighet av lokaltvader.se 
Bild 16 - Luftfuktighet av 

Solar 
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Undersöka Definiera

Nedan har författarna sammanfattat faktorernas max-, medel- och minvärdena 
för både inomhus och utomhus med hjälp av tabeller. Observera att dessa 
värden gäller för Sverige.  

Tabell 1 - Min,- medel- och maxvärde av enheter inomhus  

 Minvärde/år Medelvärde/år  Maxvärde/år 

Partikel2,5 0 10 µg/m3 >20 µg/m3 

Partikel10 0 15 µg/m3 >20 µg/m3 

Temperatur <18°C 20°C - 24°C >24°C 

Luftfuktighet 0% 20% -40% 100% 

Tabell 2 - Min,- medel- och maxvärde av enheter utomhus 

 Minvärde/år Medelvärde/år  Maxvärde/år 

Partikel2,5 0 10 µg/m3 >20 µg/m3 

Partikel10 0 15 µg/ m3 >20 µg/ m3 

Pollen 0% – 10% >10% - 50% >50% 

Temperatur -52,6°C 4.8°C 38°C 

Luftfuktighet 0% 75% - 90% 100% 

Lufttryck 948,2 hPA 1011-1013 hPa 1063,7 hPa 

3.9 DESIGNPROCESSEN 
Varje steg består av en cykel av delmoment som behöver definieras innan 
nästa steg intas, se     Figur 2 på sida 6. Målet är att bli helt klar med ett 
steg för att undvika backning senare i projektet. Beroende på vad projektet 
riktar sig mot och vilken bakgrund varje projektdeltagare har som ingår i 
projektgruppen tar stegen olika lång tid i processen. Anders Wikström3 har 
påpekat att ju noggrannare arbete som utförs i början, desto bättre blir 
resultatet i slutet. 

 Steg 1 

Projekt inleds vanligtvis med att 
definiera och undersöka problemet. 
Detta för att beställaren och utföraren 
ska förstå och söka efter samma sak. Att 
definiera och undersöka problemet 
utförs enklast med hjälp av 
produktutvecklingsverktyg som tydligt 
visar vad målet med projektet är 
(Ambrose & Harris, 2010, ss. 14, 18). 

                                                 
3 Anders Wikström, Universitetslektior, Föreläsning den 31 Januari 2014 

Figur 5 - Steg 1 
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Idégenerera

VisualiseraAnalysera

Informationshämtning 

För att veta vad projektet kommer kräva kan det vara bra att tidigt göra en 
informationshämtning, där all data som behövs hämtas in. Vilken information 
som bör hämtas in, beror på vilka förkunskaper som projektdeltagarna besitter.  
Informationshämtningen skall fylla de luckor som projektgruppen har initialt. 
(Ambrose & Harris, 2010, ss. 38-41) 

Projektplanering 

En projektplanering är en översikt av projektet och genomförs innan projektstart 
för att kunna styra projektet inom ramen både tidsmässigt och ekonomiskt. I 
planeringen skall alla detaljer och information om de olika faserna i projektet 
finnas. Detta för att kunna försäkra att arbetet befinner sig på rätt väg (Ulfvens, 
1997, ss. 11-27).  

Marknadsanalys  

Marknadsanalys används för att skapa en förståelse av konkurrenterna och 
intressenterna på marknaden. För att få ett bra resultat bör informationen 
samlas med hjälp av olika informationskällor och metoder som till exempel 
intervjuer, undersökningar och tryckta källor. Informationen som samlas in bör 
därefter analyseras och bearbetas så att informationen är behändig att arbeta 
vidare med (Marknadsanalys, u.d.). 

Kravspecifikation 

Kravspecifikation är en sammanställning av uppgifter om användarens 
önskemål, behov och krav på produktens egenskaper. Det huvudsakliga syftet 
med att använda denna metod är att fokusera på att utveckla produkten för 
att tillfredsställa användarens behov. Ett annat skäl för att använda denna 
metod är att minimera kostnaderna och spara tid. Detta kan göras genom att 
välja ut och fastställa de viktigaste kraven i början av ett projekt. Den 
information som samlas in grupperas och kategoris så att specifik information 
lätt kan nås (Ulrich & Eppinger, 2012, s. 92).  

 Steg 2  

Under steg 2 skall ett koncept utformas 
och analyseras. Det görs vanligtvis med 
flera verktyg som är närmre beskriva 
nedan. Det är oftast i detta steg som det 
upptäcks om studien i steg 1 är tillräckligt 
genomförd. I detta steg visualiseras även 
idéerna för en tydligare förståelse för 
design och funktion. De tre delar som 
ingår i detta steg är; Idégenerering, 
Analysering och Visualisering. Delarna 
ingår i en process som går runt i en cirkel 
tills att ett accepterat koncept är 
framtaget (Ambrose & Harris, 2010, ss. 20, 
22). Se Figur 6 till höger.  

Figur 6 - Steg 2 



  

 

P a g e  20|50 

 

Brainstorming 

Brainstorming är en metod som används inom kreativitet för att skapa nya idéer. 
Metoden genomförs för att kunna lösa ett problem och hitta olika lösningar till 
det problemet (Morrissey & Olander, 2005, s. 18). 

Denna metod kan utföras enskilt eller i grupp mellan 3 – 6 personer. I en grupp 
rekommenderas gärna att ha olika typer av människor med olika bakgrund, 
intresse och kunskap. Under en brainstorming finns fyra regler som bör följas;  

• ingen kritik eller bedömning 
• så många idéer som möjligt 
• annorlunda är bra 
• kombinera för nya idéer 

Idéerna bör antecknas under mötet för att sedan kunna utvärderas och 
analyseras för att komma fram till en lösning. (Österlin, 2007, ss. 51-52) 

Konceptutveckling 

Efter att idéer hämtats in bearbetas dessa genom kombinationer och utveckling 
till sammansatta koncept. Till en början föredras det att skissa på papper, då det 
är det snabbaste och enklaste sättet att visa hur lösningen är tänkt. Efter att 
koncepten blir allt mer genombearbetade ritas de sedan upp med hjälp av 
datorverktyg. I detta projekt har författarna valt att använda två program:  

• Photoshop, som är ett bildbehandlingsprogram som används för att skapa/ 
behandla befintliga bilder (Popa, 2014).  

• Illustrator, som är ett illustrationsprogram som används för att skapa digital 
grafik, illustrationer och typografi för alla typer av media. (Illustrator CC, u.d.) 

Vid visualisering av konceptet är det bra att utgå från olika perspektiv t.ex. 
personas och scenarier, för att kunna ta beslut och gestalta en 
lösningsbeskrivning på bästa sätt. (Torgny, 2006) 

PUGH´s matris 

Pugh`s matris är ett produktutvecklingsverktyg som används vid val av koncept 
för att välja det lämpligaste konceptet på ett systematiskt sätt, dock är det 
oftast inte möjligt att genomföra det på grund av projektmål och tidsbrist 
(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004, ss. 93-95). 

Verktyget möjliggör att jämföra koncept med varandra. Detta görs vanligtvis 
mot en referens som har en viss betydelse. Vid utvecklingsprojekt är referensen 
vanligtvis den produkt som har utvecklats, i annat fall kan konkurrenter 
användas som referens. Vid jämförelsen av koncepten används kraven som 
ställts i början av projektet. Mätningen genomförs genom att bedöma hur väl 
koncepten uppfyller kriterierna mot referensen. Om koncepten är lika bra som 
referensen visas detta med en nolla (0). Om koncepten är bättre än referensen 
visas det med positiva nummer, t.ex. +1 eller +2. Om koncepten däremot är 
sämre än referensen visas det med negativa siffor, t.ex. -1 eller -2. Hur stor 
poängskala som ska användas är upp till var och en att besluta. Vid många 
koncept kan det dock vara till fördel att ha större spann för att få en större 
skillnad på resultatet (Ulrich & Eppinger, 2012, s. 150). 
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Välja

ProduceraKommersialisera

FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) är ett produktutvecklingsverktyg som 
används för att identifiera och utreda eventuella fel på ett systematiskt sätt.  
Verktyget möjliggör att upptäcka eventuella fel som kan uppstå i den 
framtagna produkten.  Verktyget tar hänsyn till konsekvenserna om felet uppstår 
och tar fram anledningen till varför felet uppstått. De felen som kan uppstå i 
framtiden utvärderas genom att betygsätta varje problem med hjälp av siffror 
för att bedöma hur allvarligt varje problem är (Johannesson, Persson, & 
Pettersson, 2004, ss. 265-268). 

 Steg 3 

I det tredje och sista steget skall projektdeltagarna fastställa det slutliga 
konceptet som ska förverkligas. Troligtvis har det framkommit ett antal förslag 
under steg 2 som uppfyller de krav som 
ställdes i början, men i olika utsträckning. De 
koncept som väljs bör vara det som är mest 
attraktivt, användarvänligt och effektivt. Det 
bör även i åtanke ligga tids- och 
kostnadskrävande som produkten tar för 
kommande lansering (Ambrose & Harris, 2010, 
s. 24).  

Det är även viktigt att i detta steg se hur 
produkten ska produceras. Om ett externt 
företag skall hantera produceringen och 
kommersialiseringen kan det krävas att 
konceptet modifieras ytterligare för att kunna 
förverkligas. Vanligtvis görs ett flertal 
prototyper för att kunna utföra tester på 
produkten innan den lanseras för övriga 
världen (Ambrose & Harris, 2010, s. 26).  

  
Figur 7 Steg 3 



  

 

P a g e  22|50 

 

4 GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel kan läsaren finna hur metoderna och teorin har använts och 
vilken kunskap som har erhållits samt vilka beslut som tagits utifrån detta.  

4.1 STEG 1  
Författarnas första steg var att fastställa vilka funktioner som appen skulle 
innehålla. Detta skedde genom två marknadsanalyser där kunskap om 
mätinstrument och apputveckling hämtades. Marknadsanalyserna skedde 
genom telefonintervjuer samt kompletteringsfrågor via mejlkontakt. Författarnas 
uppgift blev att ta reda på vilken teknik som möjliggör trådlöskommunikation 
mellan enheterna, samt vilka faktorer som finns möjliga att mäta i inomhusluften. 
Utifrån informationen som samlats i marknadsanalyserna kan författarna därefter 
fastställa en kravspecifikation, samt upprätta en tidsplanering. Författarna hade 
dock svårt att följa planeringen då oförutsedda deadlines kom från 
uppdragsgivaren, vilket medförde förändring. Planeringen finns i Bilaga 1. 

Efter telefonintervjuerna utförde författarna en tredje marknadsanalys som 
bestod av en konkurrentanalys. Denna genomfördes genom att studera och 
analysera direkta och indirekta konkurrenter. Mer ingående vad varje 
marknadsanalys resulterade i kan läsaren se nedan. 

 Marknadsanalys 1 – Apputveckling 

Författarna började med att ta reda på vad som krävdes för att utveckla en 
app; tidsmässigt och kostnadsmässigt. Det efterfrågades även vilka krav som 
ställs på enheterna för att kommunikation mellan dem skall vara möjlig. Totalt 
deltog åtta företag i marknadsanalysen. Författarna frågade även om vilka för- 
resp. nackdelar som finns med de olika teknikerna, förutsatt till detta projekt. 

En kort sammanfattning av intervjuresultatet finns i Tabell 3. 

Tabell 3 - Sammanställning av intervjuer för apputveckling 

Företag Wifi/ bluetooth Kostnad (kr) Leveranstid  

The farm Wifi  150 000 1 månad 

Appego -  100 000-150 000 1-2 månader 

Mobwerk - 700/h 1-2 veckor 

Kondensator - 100 000-150 000 2-3 veckor 

Sagura Studio - 700 000 kr 1 månad 

Txl Wifi  1095/h - 

Mobile interaction Wifi  950/h - 

Oioi Wifi  75 000 2-3 veckor 

Not. De kolumner markerade med streck har företaget ej velat eller kunnat yttra sig som om. 
Både vilken teknik som är lämpligast i detta projekt och pris har varit svårt att svara på då 

underlaget ej varit tillräckligt. 

De apputvecklarna som valde att svara på vilken teknik som lämpades bäst i 
dessa projekt svarade Wifi, medan övriga valde att avstå frågan då underlaget 
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var för lite. Anledningen till att de fyra företagen ansåg att Wifi är den bäst 
lämpade tekniken för kommunikation mellan app och enheter, är på grund av 
att denna oftast har större räckvidd än Bluetooth. Beroende på vad som 
förväntas av apputvecklarna vid framtagning av en app har det getts ett 
tidsspann på 1 vecka upp till 2 månader. Tiden beror på hur mycket information 
som är förberett av beställaren och vilka funktioner appen skall innehålla. Priset 
baseras delvis på tiden, men är sagt att om design och mätvärden är färdiga 
kommer både pris och utvecklingstid reduceras betydligt. Se Bilaga 2 för att se 
en sammanställning av svaren från intervjuerna.  

 Marknadsanalys 2 - Mätinstrument 

Den andra marknadsanalysen gav svar på vilka typer av mätinstrument som 
finns tillgängliga på marknaden. Resultatet analyserades och ett beslut togs 
angående vilka faktorer som är relevant för användaren att veta om 
inomhusluftkvalitet. 

Målet med denna intervju var att hitta olika mätinstrument som mäter luftkvalitet 
inomhus. Då författarna inte hade kunskap inom det området tidigare ville de ta 
reda på hur sensorer kan implementeras till enheter och hur den kan 
kommunicera.  

Totalt kontaktade författarna 8 företag som arbetade med sensorer för 
inomhusbruk, en sammanfattning av intervjun kan ses nedan i Tabell 4. 

Tabell 4 – Sammanfattning av intervjuer för mätinstrument 

Företag Mätinstrument Trådlös-
kommunikation 

Sensorgruppen Temperatur, luftfuktighet  Ja  

Swema Partikelmätare, syre, koldioxid, 
temperatur, luftfuktighet  

Nej  

Safecast Temperatur, luftfuktighet, koldioxid, 
ozon 

Ja  

Termometer Temperatur, luftfuktighet, koldioxid Nej  

Nordtec Koldioxid, temperatur, luftfuktighet, 
lufttryck, luftflöde 

Nej  

Svenska-
termoinstrument 

Koldioxid, syre, partikel Nej  

Expbe Syre, luftfuktighet, temperatur, partikel Nej  

Kimo Temperatur, luftfuktighet, koldioxid, 
partikel 

Nej  

Det framgick att de vanligaste mätinstrumenten för inomhusluft var; 
koldioxidmätare, temperatur- och luftfuktighetsgivare. De flesta sensorföretagen 
hade en mätare för samtliga enheter. Nackdelen med de flesta sensorer och 
mätinstrument var att de inte fungerade trådlöst eller hade priser som gjorde de 
irrelevanta för ändamålet.  
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Författarna utökade sin kommunikation med de företag som hade 
trådlöskommunikation genom mail. För att ta del av resultatet av hela 
intervjuerna se Intervju med sensorföretag i Bilaga 3. 

 Marknadsanalys 3 - Konkurrenter 

En konkurrentanalys genomfördes på ett stort antal appar för att se vad 
marknaden erbjuder i dagsläget. Författarna analyserade appar för både 
iPhone och Android telefoner då dessa operativsystem erbjuder olika appar. En 
viktig förståelse som gavs var att apparnas utformning kunde se olika ut 
beroende på mobiltelefonernas modell och operativsystem. Detta även om de 
kom från samma utvecklare. Vid sökandet av appar sökte författarna främst 
efter närliggande konkurrenter som visade partikelhalt eller väder. Det söktes 
även efter appar som styrde externa enheter och appar som är populära hos 
smartphone användare.  

Vid avgörandet om vilka appar som ansågs populära utgick författarna från 
topplistan på Google Play respektive App Store. Författarna valde dock bort 
spelapplikationer, då dessa ansågs avlägsna för den app som ska utvecklas i 
detta projekt.  

Vid analyseringen av appar har främst funktionen sökts hos de direkta 
konkurrenterna; Hur data visualiserats?, vilka enheter har använts?, vilken 
utsträckning går den geografiskt? osv. I de indirekta apparna har layout varit i 
fokus; Vart är menyrader placerade?, hur navigerar användaren sig i appen?, 
vilka ikoner har valts? Slutligen så har samtliga appar även undersökts om de är 
enkla eller svåra att förstå. Har det varit tydligt vad appen visar och hur den 
fungerar? eller behöver användaren först läsa beskrivningen för att förstå? Vissa 
appar har även varit på annat språk än svenska eller engelska, där bildspråket 
verkligen visat sin betydelse, vilket varit av stor nytta. 

Nedan kan läsaren få en överskådlig blick över de direkta konkurrenterna som 
författarna undersökt.  

Tabell 5 - Lista över undersökta appar 

App Store Google Play 

Partikel/Väder/ Styrning av enheter Partikel/Väder/ Styrning av enheter 

Adjustable Sleep 1Weather: väderapp* 
airCHeck* Adjustable Sleep* 
Biowetter* Air Quality 
Bugun Hava Air Quality* 
Canal Digital TV Remote Control Air Quality China* 
Canli Hava Drurumu 7 Air Quality in Europe 
Clarityn`s Pollen Forecast UK* Air quality Lesser Poland*  
Clear DayTM Air Quality Monitor 
Dagens Pollental*  AirCasting 
Digital Weahter Station FREE airCHeck* 
eKontrol-Net Biowetter 
Hava Durumu Meteoroloji City Air 
Hava Nasil Clean Air Make More 
HomeWizard Clean Air Partners Air Quality* 
InstaWeahter enviQ - the air quality app* 
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iThermometer Free EPA's Indoor airPLUS 
KBLUE My Kontrol FLIGHT POLLUTION RADAR 
Klart.se How To Improve Indoor Air 
Klimatbyrån London Air 
MySleep by Jensen* Malaysia Air Pollutant Index 
Philips energy light Malaysia Air Pollution Index 
Pe Universal Remote Control Melbourne & Victoria Alert 
RemoteMouse FREE Netatmo Weather Station* 
Security control room myENV 
Shareweather.com SkyWeather Philips Smart Air 
SINAMICS Support Pollution 
Skylink HomeControl* Pollution Calculator 
Smart View 1.0 Pollution Equipment News 
Smart-Sense Room Control* Pollution Management Tips 
SMHI Väder Quality Observer 
Thermo see Air Quality 
Thermo Jack* Shanghai Air Quality 上海空气质量 

Total Connect Comfort Smart Air Conditioner 
Total Connect 2.0 SmartHome 
Väderrader.se  SmogAlarm 
YAHOO Weather Urban Air Quality 
China Air Quality Index Utah Air* 
EPA AIRNow VOC TV 
Luften i Göteborg Weather Disaster Alert 
Termometer ® HD gratis* WellHealth Quality Care 
My Weather Station* 위젯(서울) PM2.5 (초 미세먼지 예보)* 

Not. Flera av applikationerna ha samma namn i Google Play, det är alltså inte en dubbelskrivning. 
Förtydligande ges i Bilaga 4 och Bilaga 5 där logotyp och beskrivning av appen även finns.  

De applikationer ovan utmärkta med en: *, är slumpmässigt utvalda för en 
djupare konkurrentanalys där författarna ger sina tankar om funktion och 
design, se Bilaga 6. Författarna har även tittat på de appar som ligger på 
topplistan på både App Store och Google Play. Författarna analyserade 40 
appar från Google Plays topplista och ytterligare 38 appar från App Stores 
topplista. Listan över de 100 populäraste apparna i App Store kan ses i Bilaga 7 
och för Google Play i Bilaga 8.  

Slutsats av marknadsanalyser 

Resultatet från marknadsanalyserna bidrog till en diskussion med 
projektdeltagarna. Tillsammans kom samtliga överens om vilka faktorer som bör 
vara tillgänglig och implementeras med appen. Det beslutades även att en 
extern enhet, hädanefter benämnd mätdosa, skall framställas där de olika 
mätinstrumenten finns. Mätdosan, som skall mäta inomhuskvalitet, skall ha 
möjlighet att läsa av rummets temperatur, luftfuktighet och partikelhalt. Under 
mötet hölls även en diskussion om hur utomhusluftkvalitet bör hanteras. Beslutet 
blev att informationen skall hämtas via de befintliga data som finns tillgänglig 
på internet från klimat organisationer och institut. 

Marknadsanalyserna visade att det finns mätstationer över hela Sverige som 
mäter temperatur, lufttryck och luftfuktighet. SMHI som är Sveriges 
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meteorologiska och hydrologiska institut har dessa mätningar på sin hemsida. 
När det gäller luftföroreningar såsom partikel, ozon, koldioxid, m.m. kan t.ex. den 
statliga myndigheten Air Quality i Europa användas. Air Quality i Europa visar 
luftkvalitet i europiska länder. Mätningar på pollen görs under den årsperiod 
som pollenhalten är mest aktiv och dessa mätningar kan hämtas från bl. a. 
hemsidorna pollenkoll.se och pollenrapporten.se.  

  Kravspecifikation 

För att inte missa några viktiga delar under arbetets gång upprättade 
författarna en kravspecifikation. Kraven är satta utifrån informationen som 
samlats i marknadsanalyserna samt uppdragsgivarens begäran. I 
kravspecifikationen fanns följande: 

 
Figur 8 - Kravspecifikation 

Not. Ett sista krav som uppkom i slutet av konceptutvecklingen var att appens första version skall 
vara så enkel som möjligt. Detta för att den snabbare skall kunna komma ut till kund.  

• Steglös fläktstyrning

• Faktorer om inomhusluften hämtas via mätdosa

• Wifi kommunikation mellan app och enheter

• Appen ska fungera både för iPhone och Android

• Utomhus luftkvalité faktorerna  ska hämtas från internet 

Tekniska krav

• Möjlighet för att skapa egen profil

• Få information om styrning av fläkt, inomhus- och utomhusluft och 

inställningar

• Engelskspråkig

• Inomhusluften ska innehålla faktorer som:

• Temperatur

• Luftfuktighet

• Partiklar

• Utomhusluften ska innehålla faktorer som:

• Temperatur

• Luftfuktighet

• Pollenhalt

• Lufttryck

• Partiklar

Applikationsinnehåll
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4.2 STEG 2  
Under steg 2 utnyttjade författarna den information som gavs i steg 1, samt 
använde sig av den kunskap som gavs med för- och nackdelar i 
konkurrentanalysen. Detta för att kunna skapa idéer från detaljnivå till hela 
koncept. Därefter gjordes förslag på hur funktioner skulle fungera mellan 
varandra för att till sist kombinera dessa till flera sammansatta koncept som 
kunde analyseras. 

 Idéskissning 

Här är några utav de handgjorda skisserna som gjordes initialt i idéskissningen. 
Samtliga handgjorda skisser kan ni se i Bilaga 9.  

Bild 17 - Startsidan på appen Bild 18 - Inomhus/utomhus 
Luftkvalitet 

Bild 19 - Startsida på appen 

Författarna började med att skissa väldigt fritt och självständigt. Det var tydligt 
att samtliga ansåg att PAZ-loggan skulle ta stor plats i appen och visas upp på 
en eller flera av appens sidor.  

Vid första idéskissningen var det även ännu oklart om fläktstyrningen skulle ske i 
3-steg, 5-steg eller steglösreglering. Pga. detta följer vissa skisser ej kraven som 
uppkom senare, att fläkten skulle styras steglöst.  

Författarna valde även att skissa på flera små ikoner som kan användas för att 
lokaliseras i appen. Dessa skisser har sedan realiserats mha programmet 
illustrator, se Bilaga 10.  

 Illustration med datorverktyg 

Till en början ritade författarna upp mindre ikoner som var tänkta att användas i 
appens utformning, dessa ikoner återfinns i Bilaga 10. 

Därefter ritades koncepten upp i Photoshop för att få en bättre illustration, se 
Bilaga 11.  Författarna valde att rita en varsin version av ett koncept som först 
gjorts för hand. Detta pga av att vissa delar i det handskissade konceptet 
behövde fyllas i. Genom att göra detta enskilt blev författarna inte påverkade 
av varandra. I det första utkastet var uppdraget att ge 4-5 bilder på appen för 
att se dess design och funktion. Två koncept valdes ut att presentera för 
uppdragsgivare som ansåg att koncept 1 passade bäst för detta ändamål. 
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Författarna valde dock att säkerställa detta genom produktutvecklingsverktyget 
Pugh´s matris. Därefter kunde konceptet senare utvecklas vidare för fullständig 
funktion av samtliga delar i appen, Bilder av koncepten kan ni se nedan.  

Koncept 1 

   
Bild 20 – Koncept 1 

Fördelar: Fin design, få tryck, tydliga ikoner, lätt att hantera funktioner 

Nackdelar: Saknar inloggning, dålig översikt av samtliga faktorer, olika färger på 
bakgrunden 

Koncept 2  

 
Bild 21 – Koncept 2 

Fördelar: Fin inloggningssida, lätt att hantera funktionerna 

Nackdelar: Många tryck, tråkig design, liten textstorlek, otydliga ikoner, svårt att 
få en uppfattning av faktorer  

Till hjälp för att välja koncept diskuterades alternativen i projektgruppen. De 
analyserades även i en pugh´s matris för att säkerställa rätt val. 
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 Pugh´s matris 

I Pugh´s matrisen valde författarna att jämföra koncepten med varandra. Som 
referens användes den befintliga appen, Smart-Sense Room Control då denna 
närmast liknar den appen som författarna skall ta fram. Smart-Sense Room 
Control har utvecklas från företaget Distech Controls SAS. Appen möjliggör att 
styra belysning, solskydd, fläkt och temperatur i hemmet. Nedan kan läsaren se 
hur deras app ser ut i dagsläget.  

 

 

Anledningen till att verktyget användes var för att säkerställa det bäst lämpade 
konceptet utifrån de krav som ställts tidigare, samt om något av de andra 
koncepten hade någon bra idé att plocka ifrån. 

Genom Pugh´s matris ansåg författarna att dessa två förslag hade väldigt lika 
betyg. Efter en analys av resultatet bestämde författarna att använda alternativ 
1 som grund design. Men efter en diskussion beslutade författarna att kombinera 
båda konceptens funktioner. Detta skulle göras för att ta de bästa delarna av 
varje koncept och vidareutveckla de för att få fram den lämpligaste lösningen 
till problemet, se Bilaga 12. 

 FMEA 

En FMEA genomfördes för att hitta feleffekter som kan uppstå i användandet av 
produkten, se Bilaga 13. Det som framgick från FMEAn var att: 

• Om det krävs många tryck för att komma fram till funktioner på appen kan 
det leda till att det blir svårt för användaren att använda appen.  

• Om fläktstyrningsreglaget har fel storlek kan det leda till att det blir 
missförstånd och svårt för användaren att styra enheten med hjälp av appen.  

• Om inomhus- och utomhussidan har för många faktorer kan det leda till att 
det blir rörigt för användaren att läsa av dessa. 

• Om inställning sidan har fel textstorlek kan det leda till att det blir svårt för 
användaren att läsa av och använda funktionen. 

  

Bild 22 – Appen Smart-Sense Room Control 
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4.3 STEG 3 
Konceptet har nu tagit sig till sista steget och behöver genom gå en sista 
bearbetning innan lansering. För att kunna förverkliga detta är det främst tid 
och pengar som är de avgörande faktorerna. Därför har konceptet fått 
genomgå en kortare analys utifrån frågeställningen. Detta för att säkerställa att 
frågorna är besvarade och inga ytterligare funktioner har lagts till, dessa får 
dessvärre övergå till rekommendationer och tas med i kommande versioner. 
Detta för att kunna nå marknaden på kortast möjliga tid. 

 Bearbetning av vinnande koncept 

Det valda konceptet fick först en omvandling utifrån det andra konceptets 
funktioner. Detta pga att pugh´s matrisen påvisade att de funktionerna 
fungerade bättre. 

När omvandlingen var färdig var det endast en fråga kvar som ej ännu var 100% 
besvarad, vilket var användarvänligheten. Därför utsågs slumpmässigt valda 
personer med olika bakgrund, åldrar och kön att testa appen. Författarna 
fokuserade huvudsakligen på att få positiv och negativ feedback på design 
och funktion att arbeta vidare med. 

Under testet utsågs totalt 10 personer som fick pröva appen. Testet utfördes 
genom att stillbilder av appens olika sidor visades och de fick därefter beskriva 
vad de såg, hur de kände och hur de trodde att de olika funktionerna i appen 
fungerade. Bilderna som visades på helskärm i telefonen gav ett intryck av att 
vara en fungerande app (trots att inget var rörligt). De kunde därför testa att se 
om storlek på knappar och reglage var lämpliga eller borde minskas alternativt 
förstoras. Bilderna testades även i olika mobiltelefoner för att se så att appen 
fungerade för olika modeller. Detta gjorde att författarna förstod om bildspråket 
var tillräckligt tydligt eller om det krävdes tydligare ikoner och bättre förklaringar 
med hjälpikonen. 

När testpersonerna gav en synpunkt på något i appen korrigerades detta 
snarast och testpersonen kunde direkt testa den nya versionen. På så vis kunde 
testpersonen direkt ge feedback på om det blev bättre eller sämre. Nya 
testpersoner fick alltid se flera alternativ, både gamla som andra ansett varit 
otydliga, samt de som redan var ändrade. Detta för att se om det endast var en 
persons åsikt att det var otydligheter eller om fler höll med. På så vis, efter flera 
testpersoner anser författarna att applikationens funktion och utseende uppnått 
bästa resultat. Synpunkterna från testpersonerna är sammanställda i 
nedananstående punkter tillsammans med slumpmässigt utvalda bilder:  

• I startsidan ändrades ”sign in” ikonens textfärg. Testpersonerna upplevde att 
texten hade för stark färg och de flesta föredrog en svagare färg på texten 
för att den inte ska ta få mer uppmärksamhet än de andra övriga delarna. 
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• Författarna ändrade både beskrivningen av ”Guest” funktionen ikonen samt 
placeringen på denna för att användaren på ett enkelt sätt ska komma åt 
denna knapp. Se Bild 23 nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

• Den vanligaste kritiken som uppgavs var att färgskalorna på inomhus och 
utomhus sidorna var otydliga. Författarna ändrade tjockleken på staplarna 
som visar olika faktorernas status. Testdeltagarna upplevde antingen att 
tjockleken är för stor eller för liten. Reglaget byttes även ut mot pilar och text 
lades till för att indikera på vilket värde staplarna hade i varsin ände. Se Bild 
24 nedan för exempel på var som ändrades. 

 
Bild 24 - Ändringar som genomfördes på outdoor-sidan 

• Ändringen av placering för ”+” och ”-” ikonerna för fläktstyrningen 
genomfördes då de ansågs vara för långt ifrån varandra. Därför placerades 
dessa ikoner närmare till varandra. En ändring på de förinställda ikonerna 
gjordes för att testdeltagarna tyckte att dessa ikoner var otydliga. Författarna 
la till avbilder av en sol, måne med stjärnor samt blixt för att tydliggöra 
innebörden av dessa ikoner.  

 Samtliga bilder som togs fram under denna undersökning finns i Bilaga 13. 

 

Bild 23 - Ändringar som genomfördes på login sidan 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras appens design och läsaren vägleds genom appens 
funktioner. Samtliga bilder i detta avsnitt är av storlek 1136x640 pixlar, vilket 
motsvarar en iPhone 5 skärm. 

 

   

   
Bild 25 – Sammanställning av samtliga sidor i appen 

 

 



  

 

P a g e  33|50 

 

5.1 APPENS FUNKTION 
Appens huvudsakliga funktion är att styra fläkthastigheten i sänggaveln samt ge 
användaren ytterligare information angående luftkvalitet inomhus och utomhus. 
Inomhusluften mäts genom en extern mätdosa som användaren kan välja att 
köpa till, vilket gör att det finns tre utföranden som appen kan användas i 
beroende på vilka enheter användaren har till sitt förfogande. Nedan kan 
läsaren finna dessa utförandens innebörd.  

Ingen enhet:  

Användaren kan använda appen för att se luftkvaliteten för utomhusluften samt 
få notifikationer när den rekommenderade värden överskrids. 

Enbart dosa:  

Användaren kan med hjälp av appen se värdena på partikelhalt, temperatur 
samt luftfuktighet. De kan även se värdena för utomhus luften.  

Enbart sänggavel:  

Användaren kan styra fläkthastigheten med hjälp av appen trådlöst. De kan 
även se värdena för utomhus luften. 

Gavel & dosa:  

Användaren som köpt både sänggaveln och mätdosan kan använda appen 
maximalt. De kan både styra motorn och se värdena för luftkvaliteten både 
inomhus och utomhus. 

För att användaren skall kunna styra sänggaveln och få värden från sin 
mätdosa krävs det en engångs installation med appen där enheterna synkas till 
varandra genom Wifi.  
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5.2 GRUNDLAYOUT 
Till vänster ser ni en bild av grundlayouten i appen 
som består av en blå bakgrund, som är mörk i botten 
och blir successivt ljusare mot toppen.  

Färgerna är hämtade direkt från PAZ-loggans blå 
färger och därefter skuggade för att skapa en 
levande bild, så att loggan inte smälter in allt för 
mycket i bakgrunden.  

 

 
Bild 26 – Färgval av appens bakgrundsfärger 

 

 

Ikonen som är placerad i det övre vänstra hörnet 
navigerar användaren tillbaka till Homepage. Denna 
ikon finns med på samtliga sidor bortsett från 
Welcome page och Homepage. 

Den nedre raden är den samma på samtliga sidor i 
appen. I det vänstra hörnet finns PAZ-loggan, som 
tydligt skall synas i hela appen för att förtydliga 
applikationens härkomst. 

I nedre högra hörnet finns en ikon med ett ”?”. 
Frågetecknet är symboliserat med hjälp och ger 
användaren en tydlig indikation på vad knappen är 
tillför. 

Vid tryckning på knappen dyker det upp en ruta, se  
Bild 28 till höger, som täcker skärmen och direkt 
hänvisar till de olika ikonernas funktioner. Exempel på 
hur detta fungerar finns under Headborder page. 

  

Bild 27 – Bild av grundlayout 

Bild 28 – Bild av hjälpboxen 
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5.3 ILLUSTRATION AV SLUTKONCEPT  

Welcome page 

Sidans syfte är att välkomna användaren och ge 
möjlighet för att logga in, skapa konto (sign up) eller 
logga in som gäst (sign in as guest), där användaren 
kan komma in i appen och se dess funktioner (dock 
är inga värden i detta läge aktuella). Om 
användaren mot förmodan glömt sitt lösenord kan 
detta även lösas genom att klicka på frågetecknet i 
passwordrutan. 

Welcome page har inte samma grundlayout som de 
övriga sidorna i appen. Detta är pga. att den endast 
är tänkt att visas när användaren ej är inloggad. När 
användaren istället har ett konto och loggat in första 
gången, kommer användaren direkt till Homepage-
sidan när appen startas upp. 

 

 

 

 

Sidan är enkelt utformad och en stor del tas upp 
av PAZ-loggan för att återigen tydligt visa 
användaren appens härkomst. 

Vid valet av textstil har författarna valt att en 
smalare textstil än den som används i logotypen. 
Detta för att det upplevdes mindre klumpigt och 
appen upplevdes mer välkomnande enligt 
testpersonerna. 

Bild 29 – Welcome page 

Bild 30 – PAZ-logotyp 
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Homepage 

Detta är kärnan i appen och det är även hit 
användaren kommer direkt vid inloggning. Det är 
denna sida som guidar användaren till de olika 
funktionerna som finns. Sidan består huvudsakligen 
av en stor blomma med fyra blad som är placerad i 
mitten. Det är dessa blad som hjälper användaren 
att navigera sig runt i appen och komma åt de 
olika funktionerna. Bladens form är tagna från PAZ-
loggan, där de är vridna i 90, 180 och 270 grader 
för att skapa blommönstret. 

Genom de fyra bladen kan användaren navigera 
sig till: 

  = Fläktstyrningen (sänggaveln) 

 = Inomhusluften 

  = Inställningar 

 = Utomhusluften  

I övre högra hörnet får användaren en snabb återkoppling av vilken inställning 
fläkten är på, samt temperaturen i sovrummet. Tanken är att fläktsymbolen som 
är framför procentenheten skall snurra i takt med fläkthastigheten. Vid högre 
varvtal skall alltså fläkten snurra snabbare än vid lägre varvtal. Detta sker i 5 
hastigheter, vilket gör att för varje 20% snurrar fläkten i hörnet snabbare. 

I övre vänstra hörnet är en välkomstfras placerad som riktar sig till den inloggade 
användaren. 

Homepage är även den enda sidan där användaren kan välja att logga ut, 
vilket användaren gör i nedre högra hörnet. 
  

Bild 31 – Homepage 
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Headboard page 

 Headboard sidan är där användaren styr 
fläkthastigheten till luftrenaren som är integrerad i 
sänggaveln.  

Författarna har valt att ge användaren tre 
alternativ för att styra fläkten. Detta är: 

• Dra reglaget över den blå nyanserade 
 raden till vänster alt. höger med fingret. 

• Trycka på + resp. – knapparna för att fin 
 justera fläkthastigheten med en procent i 
 taget.  

• Använda något av de förinställda Night, 
 Day eller Boost läget. 

Genom att ha samtliga variationer på att styra 
hastigheten kan den preciseras till exakt önskad 
procenthastighet. Detta medför att användaren 
antingen snabbt och enkelt kan nå önskad 
hastighet genom att dra fingret eller precisera 
exakta värden. På Bild 32 är fläkten i boostläge 
vilket syns genom att ”boost”-texten är fylligare. 
De förinställda lägena är endast fylligare då 

procenten överens stämmer exakt. Om användaren väljer att använda + eller – 
knappen eller drar i reglaget så att procenten ändras till något annat, släcks 
samtliga lägen tills något valts igen.  

 

För att användaren skall förstå att det finns tre 
olika funktioner och hur dessa fungerar kan de 

välja att trycka på . Då dyker en ruta upp 
över skärmen vilket kan ses i Bild 33 till höger. När 
användaren förstått instruktionerna kan den 
kryssa ner rutan igen i det övre högra hörnet och 
därefter justera sin fläkt. 

  

Bild 32 – Headboard page 

Bild 33 – Headboard helpbox 
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Längst ner på sidan finns en ”edit”-funktion. Där kan användaren justera de 
förinställda lägena Night, Day och Boost. När edit funktionen öppnas är 
automatiskt Night mode redan förvalt. Användaren väljer därefter vilket läge 
hen vill ändra genom att klicka på önskat Mode läge och därefter justerar med 
reglaget eller + och – knapparna. Se Bild 34 nedan. Även här kan användaren 

välja att trycka på  om något är otydligt. Se Bild 35 nedan. 

 
Bild 34 – Edit Mode, Night 

 
Bild 35 – Edit Mode help 

  

Fördelen med att ha Night, Day och Boost läget är att användaren troligtvis 
kommer vilja pendla mellan minst två fasta lägen under dygnet:  

 

 
Figur 9 - Beskrivning av Natt-, Dag och Boostläget 

 

På natten önskas troligtvis en 
lägre fläkthastighet för att inte bli 
störd av eventuella ljud från 
fläkten. 

På dagen önskas troligtvis än högre 
hastighet, för att få undan de 
partiklarna som tar sig in i 
sovrummet under rörelse i hemmet.

Boost-läget är lämpligt när det sker en plötslig luftförorening. I boost-läget är 
fläkten på högsta effekt och renar då snabbare inomhusluften. 
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Indoor 

Denna sida visar det aktuella läget för 
inomhusluften som mäts genom den externa 
mätdosan.  

I den första versionen som lanseras kommer 
endast tre värden att vara tillgängliga; partiklar, 
luftfuktighet och temperatur.  

Varje faktor illustreras på samma sätt;  

• Namnet på den faktor vars mätvärde som 
 visas.  

• Det exakta värdet enheten senast hämtat 
 från mätdosan. 

• En pil som indikerar vart detta värde 
 befinner 
 sig på skalan som visas från minsta till 
 högsta 
 värde. 

• Indikationer på vad skala innebär 

 

 

 

 

 

 

Längst ner på sidan finns även tid och datum då 
värdena senast hämtades från mätdosan. 

Precis som på de övriga sidorna finns även här en 
hjälpruta. I hjälprutan får användaren en bättre 
förståelse för den färgskala som ges under varje 
faktor; vad färgerna betyder, vad som anses vara 
högt värde och vad som anses vara lågt. På 
bilden till vänster finns en bild som illustrerar hur 
detta kan se ut. Genom att scrolla i listan får även 
användaren information om de andra värdenas 
funktioner. 

Valet av färgerna på skalorna är tagna från de 
som mest används på vädersidor och hos de 
konkurrenter som författarna har analyserat.  

 

 

 

Bild 36 – Indoor page 

Bild 37 – Funktionernas betydelse 

Bild 38 – Förklaring av Indoor 
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 Outdoor 

Denna sida fungerar på samma sätt som sidan för 
inomhusluften.  

Den enda skillnaden mellan dessa två sidor är att 
utomhusluftens mätvärden hämtas från 
väderstationer och är därför inte lika exakta på 
lokal nivå som inomhusluften. Utomhusluften har 
däremot mer faktor att erbjuda användaren. Vilka 
är Partiklar, Pollen, Temperatur, Lufttryck, 
Luftfuktighet och Syrehalt. Precis som på 
inomhusluften är färgskalornas färger valda utifrån 
det som andra konkurrenter använt sig av och är 
på så sätt det som användaren är van vid.   
 

 

 

 

 

 

Settings 

I denna första lansering var syftet att endast 
huvudfunktionen skulle fungera, vilket är att styra 
fläkten i sänggaveln. Därför är inställningssidan 
väldigt avskalad och endast ett fåtal inställningar 
går att göra.  

Användaren kan välja om den vill få notifikationer. 
Med notifikationer kan användaren få varningar 
när mätvärden går över rekommenderad 
exponering. Notifikationerna kan ske via ljud 
och/eller vibration. 

Det är även på denna sida som användaren 
lägger till och tar bort enheter som skall vara 
kopplade till appen. I denna bild är redan två 
enheter kopplade, de har döpts till ”bedroom” 
varav den ena enheten är en sänggavel och den 
andra mätdosan. Det är alltså användaren själv 
som väljer vad enheterna skall kallas för i 
applikationen. 

Användaren kan även här välja i vilka mätenheter 
som de olika faktorerna mäts i t.ex. om 
temperaturen ska mätas i Celsius eller Fahrenheit.  

  

Bild 40 – Settings page  

Bild 39 – Outdoor page 
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6 ANALYS 

I detta kapitel har författarna analyserat syftet med detta examensarbete som 
dem genomfört under hösten 2014 samt besvarat de frågeställningar som 
formulerades i början av projektarbetet, se avsnitt 1.3. 

6.1 FRÅGESTÄLLNINGAR  
Nedan beskriver författarna ett kort svar på de frågeställningar som tagits 
hänsyn till vid utförande av detta arbete. Författarna är medvetna om att 
förändringar kan behöva ske vid utvecklandet av applikationen för att den skall 
gå att programmeras som en app.  

1. Vilka relevanta faktorer från inomhusmiljön bör visas i appen? 

Efter en marknadsundersökning av mätinstrumenten för luftkvalitet inomhus togs 
ett beslut om att följande bör mätas; Partiklar, Temperatur och Luftfuktighet. Pga 
att mätinstrumenten är mycket dyra och ovanliga att sälja för annat bruk än 
laboratorium, har inga andra faktorer tagits med.  

Författarna vill påpeka att detta beslut har framkommit genom samtal med ett 
antal företag i Sverige. Det slutliga beslutet bör tas efter en bredare 
undersökning över hela världen.  

2. Vilka relevanta faktorer från utomhusmiljön bör visas i appen? 

För utomhusluftkvaliteten valdes faktorerna: partikel, pollen, lufttryck, temperatur 
och luftfuktighet i appen för att användaren ska få bättre uppsikt på sin 
luftkvalitet. Detta möjliggör att användaren blir mer medveten om hur bra eller 
dålig luftkvalitet är där de befinner sig och kan på så sätt använda produkten 
på ett effektivare sätt. 

3. Vilka funktioner bör appen ha? 

Appen har funktionen att styra den befintliga produkten trådlöst med hjälp av 
Wifi. Den visar värden för partikelhalt, temperatur och luftfuktighet inomhus med 
hjälp av en extern mätdosa som mäter faktorerna i det rum som den är 
placerad i. Appen visar även temperatur, luftfuktighet, pollen, partikel samt 
lufttryck för utomhusluften via färdiga prognoser hämtade från internet. På 
inställningar kan användaren koppla upp nya enheter (sänggavel eller 
mätdosa), välja om temperatur skall visas i Fahrenheit eller Celsius samt välja på 
vilket sett notifikationer ska meddelas. 

4. Vilken design bör appen ha? 

Författarnas mål var att förknippa appen med varumärkets logotyp när det 
gällde design och utseende för att ge användaren en upplevelse att appen 
tillhör till dessa produkter. Författarna valde därför att ha bakgrundsbilden på 
appen i samma färgnyans som varumärkets logga. 

Första sidan av appen där användaren kan välja fläktstyrning, inomhus, 
utomhus eller inställningar har en modifierad illusion av logotypen. Detta gjordes 
för att ha en helhetsbild över alla delar av appen samt att användaren ska ha 
en snabb förståelse av ikonernas innebörd.  
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6.2 RESULTAT  
Nedan har författarna analyserat resultatet utifrån den teori som beskrivits. 

 Guidelines för nätbutikerna 

Författarna har uppfyllt samtliga krav som ställs från App Store och Google Plays 
riktlinjer. Dock har de ej gått igenom de detaljerade kraven. Detta pga att de är 
mer inriktade på hur appen är programmerad, vilket inte var författarnas 
uppgift. 

 Produktsemiotik 

För att uppnå en god förståelse av appen har produktsemiotik använts. Appens 
sidor och ikoner uppfyller produktsemiotik genom att:  

• ”Blomman” som finns på startsidan har fått sitt utseende från loggan som 
symboliserar företaget.  Detta har gjort för att användaren ska känna igen 
produkten och koppla ihop den med företaget.  

• Fläktikonen har avbildats av en fläkt. Eftersom det är den enda ikon som 
roterar/rör sig så kommer användaren uppfatta att styrningen sker genom 
den ikonen. 

• Den liggande stapeln ger användaren möjligheten att styra fläkten mha att 
skrolla vänster/höger.  

• Dag-ikonen har avbildats av en sol för att symbolisera att det är dag.  

• Natt-ikonen består av tre stjärnor o en måne för att tala om att det är mörkt 
och koppla det till att det är natt.  

• Boost-ikonen har bilden av en blixt vilket oftast förknippas med energi.  

• Inomhus ikonen är en avbildning av ett hus. Ikonen valdes då användaren 
skall förstå att det är inomhus värden som visas. Vid framtagning av denna 
ikon använda sig författarna av semiotikverktyget symbolisk för att kunna 
symbolisera inomhus med hjälp av avbildning av ett hem. 

• Utomhus ikonen valdes med hjälp av symbolisk verktyget, där författarna 
valde att avbilda ett träd som är index till utomhus.  

• Inställningsikonen har författarna valt genom att titta på konkurrerade 
produkter. Den vanligaste ikonen som de flesta apparna använder sig av är 
en avbild av ett kugghjul. Eftersom författarna vill att användaren skall kunna 
använda sig av sin igenkänningsförmåga så valdes formen av ett kugghjul 
även i denna app.  

 Ergonomi  

Författarna har genom hela designprocessen tänkt användarvänlighet och 
ergonomi för att förenkla användning av appen. De har placerat fläkt-, 
inomhus-, utomhus- och inställning ikonerna på mitten av skärmen för att 
möjliggöra app styrningen både med vänster och höger hand. Storlek på både 
texter och ikoner har valts genom att göra tester där testpersoner har fått 
möjligheten att se appen på mobilen (har testats med både iPhone 5 och 
Samsung galaxy s4) och ge feedback. Författarna har även tagit hänsyn till hur 
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många tryck användaren behöver göra för att komma åt funktionerna och 
minimerat dessa.  

 Kognitionsvetenskap  

Författarna använde sig av tio testpersoner som hade helt olika bakgrund, kön, 
ålder och utbildningsnivå. Att få dessa tio personer att samtliga få samma 
förståelse för appens funktion och design gör att författarna känner att de kan 
säkerställa att appen har hög kognitionsförmåga. Författarna anser att appen 
måste uppfattas på samma sätt av olika personer för att den skall kunna 
betraktas som lätt förståelig och användarvänlig. 

 Perceptionspsykologin  

När det gäller faktorernas framträdande, finns det ingen gemensam färgnyans 
som används av klimat organisationer som beskriver färgernas betydelse. Vid 
informationshämtning har författarna först och främst tittat på SHMI som är 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Författarna har även tittat på 
Air Quality Index, samt de befintliga klimat apparna för att få inspiration såsom 
Clarityn’s Pollen Forecast UK och Thermo m.m.  

• Inomhusluftkvalitetssidan besår av faktorerna nedan;  
• Partikelhalten visas med hjälp av en färgnyans från grön till purpur, där grön 
talar om att partikelhalten är låg och purpur talar om att partikelhalten är 
hög och ohälsosamt. Denna färgskala kommer från AQI och är en generell 
skala som används över hela världen. 

• Temperaturen mäts med hjälp av en färgnyans från blått till rött, där blå talar 
om att det är kallt och röd talar om att det är varmt. Vilket är en vanlig 
indikation som användaren t. ex möts av vid vattenkranar. 

• Luftfuktigheten visas i procentform. Färgnyansen går från vit till blå, där vitt 
talar om att luftfuktigheten är låg och blå talar om att luftfuktigheten är hög. 
Denna färgskala kommer från SHMI. 

• Utomhusluftkvalitetssidan besår av faktorerna nedan; 
• Partikelhalten, temperatur och luftfuktighet beskrivs på samma sätt som på 
inomhusluftkvalitetssidan. 

• Pollen halten visas med hjälp av färgnyansen grön, gul, röd. Där grön talar 
om att pollenhalten är låg och röd halar om att pollen halten är hög. Vid gul 
nyans är pollenhalten medium. Denna färgskala kommer från appen 
Clarityn’s Pollen Forecast.  

• Lufttryck visas genom färgnyansen blå till röd. Där blå talar om att det är 
lågtryck och röd talar om att det är högtryck. Denna färgskala kommer från 
SHMI. 
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7 SLUTSATS & REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel har författarna hållit en diskussion och dragit slutsatser för detta 
examensarbete, samt nämnt de rekommendationer de anser är nödvändiga.  

7.1 SLUTSATS 
Detta examensarbete har varit mycket lärorikt för oss och vi känner båda att vi 
har fått mycket erfarenhet att bära med oss till framtida projekt. Samtliga möten 
och diskussioner mellan oss studenter och uppdragsgivaren har varit värdefulla 
och spelat stort roll vid framtagning av produkten. Vi känner även att vi fått ta 
del av mycket kunskap ang. framtagningen av sänggaveln. De arbeten som 
författarna gjorde inför examensarbetet har också varit extremt viktiga för att få 
helhets bild av hur en hel process går till för att lansera en ny produkt. 

Tidigt i projektet fick vår projektplan kastas om då uppdragsgivaren önskade att 
få ett tidigt första utkast av resultatet, vilket ledde till viss förvirring och 
prioriteringar fick läggas om i planeringen. Detta resulterade i förseningar av 
vissa delar i projektet, rapportskrivande samt begräsningar för att hinna med 
samtliga delar i arbetet. Efter att planeringen kastats om var det därefter svårt 
för oss att prioritera och kunna se vad som var viktigast vid flera tillfällen. 
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7.2 REKOMMENDATIONER  
Innan lansering av produkten anser författarna att vissa åtgärder bör granskas.   

• Först och främst bör design och funktion fastställas med det företag som kan 
programmera appen. Författarna är välmedvetna om att vissa korrigeringar 
kan behöva ske  

• Artex bör även kontakta en grafisk designer som kan titta både färg och form 
i appen. Detta för att få en professionell åsikt. 

• Fundera över hur appen skall lanseras; genom native eller webbapp? Skall 
App Store eller Google Play prioriteras? 

• Se över samtliga regler för App Store och Google Play. Författarna har endast 
utgått från de övergripande reglerna som beskrivits i kapitel 3.2. 

• Se över hur appen skall distribueras; prenumeration, engångs kostnad eller 
följer med produkt eller annan lösning? 

Författarna känner även att det finns stor utvecklingspotential då den design 
och funktion som tagits fram här är väldigt avskalad. Författarna 
rekommenderar därför dessa punkter att reflektera över: 

• Utveckla personligainställningar, där användaren kan anpassa vilka värden 
som är optimala för hen och få notiser när dessa överskrids 

• Utveckla ”hjälprutan” så att användaren där får en förståelse för vilka värden 
som är optimala för denne att vistas i. 

• Ta fram en karta som geografiskt visar luftkvaliteten över större områden 
• Ta fram en graf som visar historik om luftkvalitetvärdena 
• Ytterligare utveckla den grafiska profilen  
• Utvecklas notifikationerna med tips på lämplig fläktnivå, byte/rengöring av 
filter m.m. 

• Tips för att minska utsläpp av föroreningar och göra inomhusluften bättre 

Författarna anser även att nedanstående punkter kan vara behövliga vid 
förbättring av produkten. 

• Samla information om tillstånden i användarnas hem, finns det någon 
koppling geografiskt angående luftkvaliteten? 

• Se om det finns någon koppling mellan luftföroreningarna och årstiderna 
• Undersöka vilka faktor som är relevant för användare i andra delar av världen 
för vidare lansering 
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 INTERVJU MED APPUTVECKLARE 
Frågor 
1. Vilken teknik anser ni att vi bör implementera? bluetooth-, wifi eller ha en 

annan teknik? 
• Vilken av de teknikerna är mest rimligt, enkelt och säkert att använda? Varför? 
2. Vad behöver ni från oss för att realisera appen?  
3. Ungefär hur mycket skulle det kosta att ta fram appen? 
4. Leveranstid? 

Företaget the farm  
1. Wifi är enklare och säkrare att använda på en sådan teknik eftersom det är 

mindre risk att den går sönder 
2. För att påbörja uteveckla appen bör vi ha en förklarning om: vilka typ av 

teknik?, kommer den kommunicera med bluetooth eller wifi. All data och 
källor man kan hämta mätningarna ifrån. Skisser.  

3. Om man har all data, information, förstudie färdigt kommer appen kosta ca 
30 000 kronor. Annars App utveckling kostar 150 000 kronor  

4. App-utvecklingen tar ca 1 månad 

Företaget Appego  
1. – 
2. Man bör ha förstudie och designspecifikation färdig för att utveckla appen 
3. App utveckling kostar 100 000- 150 000 kr 

4. Appen färdigställs efter 1- 2 månader 

Företaget Mobwerk  
1. – 
2. Man bör ha förstudie och designspecifikation färdig för att utveckla appen 
3. Det kostar 700 kr/h 

4. Det tar ca 1-2 veckor att programmera appen om all information är färdig  

Företaget Kondensator  
1. – 
2. Designen, förstudien, informationen ska vara färdig 
3. 100 000-150 000 kr 

4. ca 2-3 veckor 

Företaget Sagura Studio   
1. – 

2.  – 

3. 700 000 kr 

4. Det tar 1 månad  

Företaget Txl    
1. Wifi: fördelen med den tekniken är att man kan styra den från lång-, kort 

avstånd och den fungerar över hela världen 
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2. – 
3. 1095 kr/h 
4. – 

Företaget Mobile interaction    
1. Wifi: fördelen med den tekniken är att man kan styra den från lång-, kort 

avstånd och den fungerar över hela världen 
2. det behövs en specifikation och även se motorn för att kunna bestämma sig 

hur kompilcerat appen kommer bli 
3. 950 kr/h 

4. - 

Företaget Oioi    
1. Bluetooth kan vara en bra idé för att inte blockera Internet till telefonen 

om användaren ska använda den till något annat. Wifi är dock snabbare 
än bluetooth. Är det för hemmabruk skulle man kunna dela på Wifit i 
hemmet istället för att motorn/boxen har en egen Wifiserver som inte har 
tillgång till internet. 

2. -  
3. 75 000:- + moms 

4. 2-3 veckor 
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 INTERVJU MED SENSORFÖRETAG 

Frågor: 
1. Vilka av de mätinstrumenten har ni?(Temperatur, partiklar som är mindre än 0.5 

mikrometer, luftfuktighet, pollen, koldioxid och syre) 

2. Hur fungerar sensorn? 

3. Kan olika enheter kommunicera med varandra trådlös?  

4. Är det möjligt att ha en sensor för samtliga mätningar? 

5. Vad är prisförslaget på detta? 

 

Svar: 

Sensorgruppen  
1. Vi kan endast leverera fuktgivare och tempgivare 
2. Vi har en PLC som tar emot mätningarna från sensorer och skickar dessa 

information via WIFI till andra enheter 
3. Ja 
4. Vi har en sensor som mäter luftfuktighet och temperatur samtidigt 
5. PLC (V130-J-TR6): 3696 kronor  

• Nätverkskort (V100 17 ET2): 776 kronor  
• Luftfuktgivare och temperaturgivare: 1680 kronor 

Swema  
1. Vi har 3 olika modeller som mäter partikelhalten mellan 0,2-30 mikrometer. Vi 

har även syre, koldioxid, temperatur och luftfuktighet mätinstrument 
2. Sensorn fungerar med hjälp av en givare som tar emot information från olika 

sensorer och skickar mätningarna vidare till datorn 
3. Vi har inga trådlös kommunicering mellan olika enheter 
4. Vi har endast sensor som mäter både tempretur och luftfuktighet  
5. Syre mätare: A4-100 

• Syre och rökgaser: A400 
• Koldioxid, luftfuktighet och temperaturmätare: CDL210, CP11, CL11 

Safecast  
1. Vi har mätinstrument för temperatur, luftfuktighet, koldioxid, ozongenerator  
2. Sensorn sänder signaler till hubb som i sin tur skickar informationen trådlös till 

andra enheter 
3. Vi har trådlös kommunicering mellan olika enheter. 
4. Vi har sensor som mäter både koldioxid, tempretur och luftfuktighet i en och 

samma mätinstrument  
5. Temperaturmätare: LW301 

• Temperatur och luftmätare: LW302 

Termometer  
1. Vi har mätinstrument för temperatur, luftfuktighet, koldioxid  
2. Mätinstrumentet skickar informationen till PC mha USB eller kabel.  
3. Nej, vi har inte trådlös kommunikation 
4. Vi har mätinstrumentet för temperatur, luftfuktighet och koldioxid 
5. Partikelmätare: 20 000 kronor  

• Mätinstrumentet för temperatur, luftfuktighet och koldioxid(53-C0200): 2242 kr 
+moms 
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Nordtec 
1. Vi har mätinstrument för koldioxid, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, 

luftflöde 
2. Informationen från mätinstrumentet skickas till PC 
3. Nej, vi har ej trådlös kommunikation 
4. – 
5. Mätinstrument: Testo 480  

Svenskatermoinstrument  
1. Vi har koldioxidmätare, syre mätare, partikelmätare 
2. Sensorn skickar information till PC200 och i sin tur skickas informationen till 

datorn.  
3. Vi har ej mätinstrument som kan kommuniceras på trådlös  
4. -  
5. Syremätare GMH3691 INKL. GGO380 givare: 4,150 kronor  

• PC200: 9,550 kronor  

Expbe  
1. Vi har mätinstrument för syre, luftfuktighet och temperatur, partikel   
2. En befintlig produkt som har en LCD skärm som visar information om partiklar 

mha stapeldiagram. 
3. Nej  
4. – 
5. Partikelmätare(DC1100): 2500 kronor 

Kimo   
1. Vi har temperatur-, luftfuktighet-, lufttryck-, koldioxid-, och partikel mätare 
2. Vi har DS-500 eller DC-500 som är ett datasystem som har fler ingångar som olika givarna 

kan kopplas ihop  
3. Nej  
4. Vi har mätinstrumentet för temperatur, luftfuktighet och koldioxid 
5. Temperatur-, luftfuktighet-, och koldioxid mätare(AQ200): 7860 kronor  
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 UNDERSÖKTA APPLIKATIONER I APP STORE 
 

Adjustable Sleep  

Now it’s easier than ever to adjust your adjustable Jensen 
bed. Our new iPhone app makes it easy to select your 
favourite sleeping position. 

 

airCHeck 

With airCHeck you can look up the current air quality in 
Switzerland an in the Principality of Liechtenstein. Maps and 
monitoring stations show it to you. In addition, airCHeck informs 
about the health effects and what one should be aware of in 
case of high air pollution. 
 

Biowetter   

Die Biowetter App bietet Ihnen als All-In-One-App täglich aktuelle 
Informationen zu folgende Inhalten: 

• Pollenwetter 

Die aktuellen Belastungswerte für Gräser und Pollen in Ihrer 
Region. 
• Biowetter 

Aktuelle Belastungs-Werte für Herz-Kreislauf, Konzentration, Bluthochdruck u.v.m. 
• Biorhythmus 

      Berechnen Sie Ihre heutigen Werte zu Körpergefühl, seelisches Gleichgewicht, 
rationales            Denken und intuitives Erfassen. 

Bugun Hava 

Bugün Hava uygulamasıyla anlık, saatlik ve 5 günlük hava 
durumunu öğrenebilirsiniz. Güncel hava durumunu her sabah 
ve her akşam bildirim olarak alabilirsiniz. 
 
 

Canal Digital TV Remote Control 

Canal Digital TV Remote Control turns your iPad/iPhone/iPod 
Touch into a remote control for Canal Digital’s new HD PVR for 
satellite network, HD PVR 5720-SX. 
You must be a Canal Digital Satellite customer in one of the 
Nordic countries to enjoy this app. 
The app gives you a fully functional WiFi connected remote 
control, including direct access to TV Guide, Recordings, Canal Digital GO and WiMP 
(available in Norway). 
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Canli Hava Durumu 7 

Canlı Hava Durumu uygulamasını hizmetinize sunuyoruz. En 
güzel hava durumu uygulaması. Şimdiye kadar böylesi hiç 
yapılmadı. 
YENİ ve TAKDİRE DEĞER, EN ÇOK BEĞENİLEN YEPYENİ VE İŞE 
YARAR UYGULAMA! Appletarafından yayınlandı.  
Kötü havanın size sürpriz yapmasına izin vermeyin! Dışarıda 
hava ister bulutlu, ister yağmurlu, ister karlı, hatta isterse fırtınalı olsun, Canlı Hava 
Durumu o anki hava durumunu, yaşadığınız şehir ve dünyanın birçok yeri ile ilgili hava 
tahminlerini size bildirir.  
Soğuk ya da ılık hava, sihirli bir şekilde iOS cihazınızın ekranında sihirli bir şekilde 
canlanıyor. Canlı Hava Durumu zaten dışarıdaymışsınız hissini size yaşatacağından, 
hava nasıl diye pencereden dışarıya bakmanıza gerek bile kalmayacak! 
Uygulamanın içinde bulunan, yenilikçi bir teknolojiye sahip Canlı Hava Durumu ile 
bunu mümkün kılıyoruz! 

Clarityn`s Pollen Forecast UK 

New, easy to use app showing the pollen forecast for the 
current and following day, as well as an allergy tracker and 
information and advice on dealing with your allergy.  
New app features include: 
– Fresh, new designs showing local pollen levels 
– Local and national pollen and weather forecasting  
– Hayfever symptoms tracker, helping you to learn more about your allergies 
– Allergy help, advice and information 
– Notifications based upon the pollen levels in your area, with the ability to set your 
favourite location.  
Clear DayTM 
Meet Clear Day™ (formerly Weather HD), the most accurate, 
stunning and soothing weather app for iPad & iPhone. Now FREE! 
The New York Times: "Clear Day™ elevates the user, placing her at 
cloud level for a hushed real-time weather tableau that puts the 
web's goofy sunshine-rain-cloud icons to shame."  
Dagens Pollental 
Med denne app får du et komplet overblik over Dagens 
Pollental, Pollenvarslingen for den følgende dag og 
svampesporeniveauet. Du er altid sikret pollentallet fra den 
nærmeste målestation via den indbyggede GPS, og du kan 
styre, om du vil modtage bestemte pollenvarslinger som push-
meddelelser direkte på din startskærm.  
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Digital Weather Station FREE 

Get the latest weather stats quickly from this free and easy to 
use app! 
Main Features: 
* Outdoor temperature quickly determined by your location 
(Celsius and Fahrenheit supported) 
* Current wind speed (mph and kpm) 
* Humidity  
* Summary report of weather (e.g. Partly Sunny, Rain, etc.) 
* Refresh at any time for the latest data 

eKontrol-Net 

eKontrol is a revolutionary intelligent control system for home 
users and targeted to end users. It consists of intelligent 
controller, wireless actuators, EnOcean based 
switches/occupancy sensors. Users can control home lighting 
with wireless switches, occupancy sensor, and smart terminals 
(including smart phones,tablets, and PC) in any way they like. eKontrol is good for 
both newly built houses and existing houses. It is easy to 
installation, easy to use, and simple to configure. 

Hava Durumu Meteoroloji  

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN 
HAVA DURUMU UYGULAMASI : 
 

Hava Nasil 

Hava Durumu, Bulunduğunuz ilin o anki halini gösteren bir 
uygulamadır. Öyle ki hem havanın sıcaklığıyla alakalı bilgi verir 
hem de fotoğraflarla havanın sıcaklığını hissettirir. 
Özellikler; 
- İl bazında hava durumu bilgisi. 
- İllere ait muhteşem fotoğraflar. 

Klart.se 
Sveriges mest träffsäkra väderprognoser för 200.000 platser med 
prognoser för 14 dygn och timme för timme för första 2 dygnen. 
Vänd på telefonen för att se vädret som diagram! 
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HomeWizard 

Control your home using the iPhone or iPad! 
The HomeWizard app requires a HomeWizard* (device).  
The HomeWizard connects your iPhone/iPad to existing wireless 
systems from various manufacturers such as KlikAanKlikUit, 
Cresta, TFA, Somfy and Wattcher. The HomeWizard makes it 
possible to control lights and other devices using your iPad or 
iPhone. It’s also equipped to send push notifications when your 
doorbell is pressed and is even capable to receive data from 
wireless weather station equipment or real-time energy measuring devices. The 
HomeWizard app can also be used to control your curtains, blinds or garage doors. 
The app connects with your own WiFi network for internet access and automatic 
firmware updates. With our HomeWizard Online service you can easily connect to 
your HomeWizard wherever you are, whenever you need to 
(www.homewizard.nl/homewizardonline). 

InstaWeather 

This is not another boring weather forecast app ;)! 
#1 Weather app in USA, Japan, China, UK, Brazil, Italy and other 
100 countries 
Downloaded over 12'000'000 times! 
- ”If you want to take your Instagram photos to another level, 
this just might be the perfect application for you.” 
Makeusof.com 
- "InstaWeather - the social side of getting wet, soaking up the sun" -macworld.co.uk 
- ”InstaWeather is great for posting travel shots and letting your followers not only get 
a feel for what you’re seeing, but also how cold or hot it is there.” Bestappsite.com 
- ”Its a great way to personalize your own forecast” Mrtaylor3234 on 
apponlinereview.com 
- “The idea is simple, the layout is clean, and it's a new way of communicating 
information.” Busylibrarian.com 

iThermometer Free 

iThermometer is a GPS thermometer for your iOS device. You 
can use iThermometer to display the current air temperature, 
wind conditions and air conditions in your current location. 
iThermometer also provides you a 12 day weather forecast with 
the most up to date information available. 
All this is displayed in a great user interface which makes it even 
easier for you to use. All data is real time data.  
iThermometer requires an internet connection and GPS in order to grab the most up 
to date temperature readings. 
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KBLUE My Kontrol 

My Kontrol è la nuova applicazione firmata Kblue per la 
completa gestione dell’impianto domotico ETH e dei dispositivi 
della famiglia Kult by Kblue. Una grafica semplice e moderna 
composta da mappe, icone intuitive e pratici elenchi di 
elementi, permette il controllo dal tuo Smartphone di luci, 
prese, automazioni, temperatura e climatizzazione. Ma non 
solo; è possibile richiamare ed avviare scenari personalizzati e gestire l’impianto di 
allarme Kblue, visualizzando i messaggi e gli allarmi ricevuti via mail dall'impianto 
domotico e dalla centrale di allarme ETH-AL01. Il tutto comodamente sia da casa 
che da remoto. 
Klimatbyrån 

Klimatbyrån är först inom branschen att lansera en app till 
iPhone för injustering av ventilationsprodukter. Med appen 
medföljer en databas innehållande Klimatbyråns produkter 
som uppdateras per automatik när telefonen är ansluten till 
internet. 
Med appen är det möjligt att beräkna k-faktor, flöde eller tryck 
på våra produkter, men även att genom en kalkylator räkna 
fram detsamma för produkter som inte finns i databasen. 
Under inställningar i din iPhone är det möjligt att välja om du vill 
uppdatera databasen via 3G. Som standard uppdateras den endast via WiFi. Du 
kan se vilket datum som databasen senast uppdaterades om du går in i historikläget.  

My Weather Station 

This is a BLE Temperature and Humidity Sensor App that listen 
data broadcast from "My Ambient Station" product to deliver 
the following features: 
1) Indoor/Outdoor Temperature and Humidity. 
2) 5 Days local (territory) weather forecast. 

MySleep by Jensen 

MySleep skapades inte bara som en väckarklocka för att 
hjälpa dig att vakna, utan även som ett verktyg för att hjälpa 
dig få en bättre sömn. När som helst. Appen kan användas 
före, under och efter sömnen, med smarta funktioner som: 
* Ett alarm som väcker dig 
* En sömntimer som hjälper dig att somna 
* Ett stort antal avkopplande, sköna och roliga ljud att välja 
mellan 
* Anslutning till ditt iPod-bibliotek 
* En nyhets- och väderleksrapport när du vaknar 
* En funktion som håller reda på din sömnstatistik 
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Philips energy light 

Med Philips energy light app får du ut mesta möjliga av din 
EnergyUp energy light. 
Saknar du energi ibland? 
• Tillbringar du mycket tid inomhus och får lite eller inget 
dagsljus? 
• Känner du av energisvackor vid en viss tid på dagen, till 
exempel efter lunch? 
• Har du svårt att hålla dig uppe på kvällen? 
• Har du svårt att komma upp utan väckarklockans hjälp? 
• Har du mindre energi och sämre humör under årets mörka månader? 

Re Universal Remote Control 

The Re Application and Accessory turn your iPhone, iPad or iPod 
touch into a universal remote control. Control your TV, Cable or 
Satellite Box, DVD player, Audio Receiver and other home 
entertainment devices using infrared. 
The Re Universal Remote Control Application organizes all of 
your remote controls into your iPhone, iPad or iPod touch with a 
consistent, easy-to-use interface. Plug the Re Accessory into your iPhone, iPad or 
iPod touch and you’re ready to go. The Re does not require complicated WiFi setup. 
IR is the fast “native language” of your devices so there is no communications 
latency. 

RemoteMouse FREE 

Remote Mouse turns your iPhone, iPad or iPod into a wireless 
user-friendly remote control for your Mac / PC. It’ll surprise you 
with fully simulated touchpad, keyboard and featured remote 
panels which make your remote experience simple and 
efficient. Giving a presentation? Watching an online movie? Or 
transferring pictures within a second? We make it dead easy to 
control your PC / Mac! Just sit back and enjoy the day. 
Security control room 

Mobile application Security Control Room is a unique 
communication tool that mediate the communication between 
you and our security control room in case of finding yourself in a 
crisis situation. It enables to simultaneously send text message, 
photo and information about your current location. 
Downloading  
of the application Security Control Room and the communication between the users 
is for free. 
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Shareweather.com SkyWeather 

Förbättra ditt lokala väder och miljön! 
Här får du en speciell väderprognos. Den bygger på det du 
rapporterar, det andra användare rapporterar och en vanlig 
väderprognosmodell. Ta en bild av molnhimlen och rapportera 
ditt lokala väder: molnighet, vind, nederbörd, sikt, temperatur 
och vårtecken. Du kan även dokumentera förändringar i 
naturen: mark och natur. 
SINAMICS Support 

Appen SINAMICS Support är utvecklade av Siemens för att 
omvandla frekvens(Hz) till varvtal(rpm). Resultatet visas med en 
noggrannhet av två decimaler. Omvandlingen fungerar även 
åt andra hållet dvs varvtal till frekvens. 
Felmeddelanden finns i en funktion som ger dig stöd och 
vägledning hur du avhjälper felet. Mata in felkoden som visas i 
Frekvensomriktaren, en beskrivning vad det betyder och hur den rättas till visas I 
Appen. 

Skylink HomeControl 

The Skylink HomeControl App allows you to take full control of 
your home from anywhere in the world. Stay connected 
anytime, take control anywhere***Note, you must have a 
Skylink Internet Hub and the corresponding controllers from the 
SkylinkHome Wireless Control System to achieve these features.  
The Skylink HomeControl App allows you to control your lighting, 
home appliances, garage door openers and Swing Door Opener. Your iPhone, iPod 
Touch, iPad are now your ultimate wireless control panel for your home automation 
system. 

Smart View 1.0 

Samsung SmartView App is a companion app for Samsung 
Smart TV. You can watch TV content on your mobile devices  
and you can also control TV and TV connected devices(STB, 
BDP, HTS).Enjoy TV content on your mobile devices with 
Samsung SmartView App! 
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Smart-Sense Room Control 

The Smart-Sense Room Control application is available in a 
demonstration mode to see all the product features and in a 
complete mode requiring an EC-BOS AX controller (to be 
purchased separetely) to manage your room comfort 
parameters. The Smart-Sense Room Control application by 
Distech Controls allows you to adjust your comfort parameters  
at work. Discover an easy-to-use, intuitive and friendly tool to 
manage temperature, fan speed, lighting and blinds in your 
office, without leaving your workstation! The ECO-Vue leaf 
pattern graphically indicates energy consumption in real time to promote an 
energy-conscious behavior. The more leaves appear, the more energy efficiency is 
being achieved, while less leaves will encourage you to take corrective action to 
optimize the system’s environmental performance. 
SMHI Väder 

SMHI väder erbjuder lokalt väder för orter över hela världen. Genom positionering får 
du en väderöversikt för platsen du befinner dig på tillsammans med aktuell 
varningsinformation. 
För information om vädret på andra platser går det att söka 
efter orter runt hela världen. Orter som används ofta dessa att 
spara som favoriter. Det gör dem lätt tillgängliga utan att 
sökning behöver göras. För en ort går det att få en 
tiodygnsprognos både som en översiktlig tabell med dagsvy 
och i detaljerad vy med timsteg. Översikten går även att se som 
ett diagram som ger en snabb överblick över de kommande tio 
dygnen.  
Det går att få en sammanställning över samtliga varningar som finns utfärdade i 
Sverige just nu. Varningarna är sorterade i klassordning med de allvarligaste överst 
och inom respektive klass kommer landvarningar före sjövarningar. Om det finns en 
varning i närheten av den ort du sökt/positionerat fram kommer en varningsikon upp 
på startsidans väderöversikt (Gäller orter i Sverige). 
Thermo 

Theme store now open! Customize your thermometer today! 
Thermo is a simple approach to Weather. This little pocket 
thermometer shows the current temperature outside along with 
the temperature from the day before. 
"if you just want a huge, gorgeous thermometer" - Gizmodo 
"a beautifully designed, simple weather app" - The Next Web 
"Thermo is simple and beautiful." - AppAdvice 
Thermo Jack 

** Please note this APP is made for product called "Thermo 
Jack" to read ambient temperature and humidity. If customer 
does not have this product, the APP function will not be 
activated. 
Connect the device "Thermo Jack" to iPhone/iPad/iTouch via 
the audio jack, the device read the temperature and humidity 
and send the information to the iPhone/iPad/iTouch. Apart from the web based 
thermometer/weather station. Thermo Jack provides the real temperature and 
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humidity right where you are. The accurate is high and response of reading is fast. 
Total Conenect Comfort  

The Honeywell Total Connect Comfort app allows users to 
remotely monitor and manage their heating and cooling 
system – at anytime, from anywhere. Honeywell’s Total Connect 
Comfort works with Honeywell Wi-Fi Thermostats and with 
Prestige®, Prestige® IAQ, Wireless FocusPRO® and EConnect™ 
Comfort Systems when used in conjunction with Honeywell’s Internet Gateway.  

Total Connect 2.0  

Från Honeywell International, Inc. The Honeywell Total 
Connect™ Remote Interactive Services app gives you real-
time control of your Honeywell security system from anywhere. 
You can remotely control your security system, Z-Wave® 
enabled devices (e.g., lights, lock and thermostats) and view 
live, streaming video of your home and business wherever you are.  
 
Väderrader.se  

Från Buienradar B.V. / Väderradar.se. Väderradar.se iPhone 
applikationen ger dig full koll på vädret med aktuella 
radarbilder som visar faktisk nederbörd över såväl Sverige som 
hela Norden. Fälten som rör sig över kartan är regn- eller 
snöområden som har registrerats av väderradarstationer. Med 
applikationen kan du zooma in på din position för att se hur 
nederbörden kommer att falla i din absoluta omgivning.  

YAHOO Weather 

By Yahoo.  
Prepare for your day with the most accurate hourly, 5-day, 
and 10-day forecasts. Stunning Flickr photos match your 
location, time of day, and current conditions. Favorite 
features: 
-Get all the details: wind, pressure, and chance of 
precipitation. 
-Experience weather conditions for rain, snow, fog and extreme heat with 
animated weather effects. 
-See animated sunrise, sunset, wind, and pressure modules. 
-Browse interactive maps: radar, satellite, heat, and snow. 
-Track all your favorite cities and destinations! 
-Twice daily notifications help you be prepared, whatever the weather.  
-Experience weather conditions for rain, snow, fog and extreme heat with 
animated weather effects.   



 

 

P a g e  - 15 - 

 

 

China Air Quality Index 

By FreshIdeas Studio. Realtime broadcasting air quality 
information for cities in China. 
 

 

EPA AIRNow 

By United States Environmental Protection Agency (USEPA). The 
AIRNow iPhone application will provide an increasingly mobile 
public with real-time air quality information that people can 
use to protect their health when planning their daily activities  
 
Luften i Göteborg  

By City of Gothenburg. Luften i Göteborg ger dig snabbt en 
bild av luftkvaliteten i centrala Göteborg. Du får veta hur luften 
är på en enkel skala – låga, måttliga, höga eller mycket höga 
luftföroreningshalter. Luftappen visar läget just nu och om 
halterna är på väg ner eller upp. Den uppdateras varje timme, 
med hjälp av mätvärden från miljöförvaltningens mätstationer i 
centrala Göteborg. Med luftappen kan du enkelt kolla 
luftkvaliteten innan du ger dig av hemifrån. Den ger dig förutsättningar att välja ett 
färdsätt som är snällt mot luften - särskilt viktigt de dagar då halterna är höga i 
Göteborg!   

  

Termometer ® HD gratis 

Detta är utan tvekan en av de mest användbara applikationer 
får du temperaturen i en sekund utan att behöva ställa något.   
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 UNDERSÖKTA APPLIKATIONER I GOOGLE PLAY 
 

Air Quality China  

Liu Qiang  

Air pollution has become a serious problem in China. Major 
cities like Shanghai, Beijing and Guangzhou have experienced 
increasing number of hazy days in recent years. More and 
more city residents across the country realized air pollution has 
become a serious threat to their health. 

Air Quality China is a free Mobile application to check real 
time Air Quality Index (AQI) values of all major cities in China. It 
also comes with an app widget which is updated automatically for every 30 
minutes. 

Air quality Lesser Poland  

Boris Pavačić  

This application provides a simple Widget showing up-to-
date information about air pollution in Poland's Lesser 
Poland region. 

Open the application to see current data and a chart with 
historical data for various measurement stations. 

You can also add one or more widgets to your home 
screen. Each widget has a configurable city name 
(measurement station) and particle type you want to have displayed. The data 
is updated automatically every 30 minutes. 

Supported cities: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Skawina, Sucha Beskidzka, 
Szarów, Szymbark, Trzebinia, Zakopane. 

City Air  

King's College London  

The CityAir app - the healthiest way around London. 

Are you a jogger, cyclist, driver or commuter? Do you 
know when pollution is high or low? 

The CityAir app will alert you on days when pollution is 
forecast to be high and give you tailored advice on 
simple actions you can take to reduce your emissions and 
exposure to air pollution. 

Use the map to plan your journey and easily pick the lowest pollution route 
through the City - even in 3D! 
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Clean Air Make More  

Maricopa County  

Get real-time information about air quality in Maricopa 
County, Arizona along with alerts about High Pollution 
Advisories, Health Watches and restrictions for activities 
such as woodburning, leaf blowing and off-highway 
vehicle use. 

Created by the Maricopa County Air Quality 
Department and funded through fines collected from air 
quality violations, the primary focus of Clean Air Make 
More is to reduce the number of days this region exceeds the federal health 
standard for air pollution. 

FLIGHT POLLUTION RADAR  

RealityApps  

Flight Pollution Radar is an environmental flight tracker 
app that makes it possible for you to anonymously help 
document real time air pollution from specific airplanes 
and register ongoing weather modifications all over the 
world, thereby contributing to saving the earth’s ozone 
layer and our environment. 

All observed flight pollution and weather modification 
data gathered by the Flight Pollution Radar app users 
worldwide is shown in real time on maps on our website 
http://flightpollutionradar.com. The gathered data is then used for further 
analysis. 

Pollution Calculator  

K-HART International  

K-HART International has developed a more accurate 
pollution app for rooms of buildings, hospitals, medical 
practices, medical centres, schools, houses, commercial 
structures, and enclosed environments. 
The saturation of in-house exhalation of CO2 damages 
the brain, heart, memory, blood circulation. Resulting in 
the above mentioned, the efficiency of day today 
activities will drastically drop due to tiredness, excessive 
sleepiness, lack of oxygen inhalation, inhalation problems such as allergies due 
to stuffiness, and finally, cardio vascular diseases such as heart attacks, strokes, 
and heart pains. 
The in-house CO2 pollution app helps you to identify the size of the closed 
rooms, allowable maximum number of personal in the rooms, CO2 free in house 
designing, designing CO2 free building with more rooms, hospital rooms, GP 
Practices, Medical centres, and the ways of enhancing CO2 free space in 
transports. 
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Pollution  

KRM Public School  

Pollution is increasing day by day. So, we are going to 
show an awareness to the world on how to prevent 
pollution by showing causes and effects of pollution. We 
have a quiz to test your knowledge in pollution.  

Pollution Equipment News  

Rimbach Publishing  

Pollution Equipment News (PEN) is dedicated to 
informing environmental professionals of the latest 
offerings to facilitate pollution control for air, water, 
waste, and industrial processes. PEN features pollution 
abatement products and services, and testing and 
monitoring instruments for air, water, wastewater and 
hazardous waste.  

Current issues provide updates on government 
regulations from the EPA and relevant association news 
and updates all in one place. PEN covers the latest technologies with the most 
product introductions in the industry, and breaking news. 

Pollution Management Tips  

Content Apps  

Get All The Support And Guidance You Need To Be A 
Success At Pollution Management. 

This App Is One Of The Most Valuable Resources In The 
World When It Comes To How to Save Your Future From 
the Destructive Effects of Pollution! 

see Air Quality  

eVerbum  

We cannot provide a better air for us, but we can help 
you avoid polluted air. 

Now with more than 1200 stations from Belgium, 
Germany, the UK, France (without Aquitaine, Centre, 
Franche-Compte, Poitou-Charentes and PACA) and 
Switzerland. 

This small app will show the air pollution index for the 
selected station. You can now choose if it is safe to take a walk, ride a bicycle 
or maybe go to a picnic. 
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Weather Disaster Alert  

steff  

Weather & Pollution Alert is an information service and 
alerting the people on mobile phone.  

The Weather Alert application allows you to view 
weather or pollution alerts, disasters issued by differents 
governments. 

 

1Weather: Väderapp  

OneLouder Apps  

1Weather är den mest älskade väderapp på Google Play. 
4.6 stjärnor, ingen väderapp har ett högre betyg bland 
användare. Och recensenter har hopat på beröm också. 
Varför de älskar det? Med ett ord – Design. Appen har en 
enkelt men vackert gränssnitt som gör att man får vädret 
eleganta och roligt. Användargränssnittet, kombinerat 
med en kraftfull uppsättning verktyg för väder, gör denna 
app till #1. När det gäller väderapp, du har massor med val, så 
varför inte välja den bästa? Ladda ner 1Weather och döm själv. 
 

Air Quality  

33rdPrime  

Use this app to view current Ozone (Oz) and Particle 
(Prt) Air Quality Index levels as reported by AirNow.gov. 
You will see air quality conditions for cities you choose, 
with colors giving an at-a-glance view of the conditions, 
going from green (good), to red (not good). Click any 
city to see forecast data for that city.  

 

Air Quality  

Toyota-Belgium  

Que fait la Air Quality App? 
L’application Air Quality utilise votre localisation pour 
vous informer en temps réel de la concentration de 
particules fines présente dans l'air qui vous entoure. 

Que fait la Toyota Auris Hybride pour contrer les 
particules fines ? 
C’est très simple: l’Auris Hybride n’émet pratiquement 
aucune particule fine. De plus, elle possède le taux 
d’émissions de CO2 le plus bas de son segment. Vous souhaitez tout savoir sur 
les hybrides? Surfez sur www.hybride.be 
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Air Quality  

Any Topic Apps  

Air quality is an app for people who are concerned and 
worried about the quality of the air they breathe. This 
app will provide you will RSS feeds that will keep you up 
to date with all the latest news about air quality. News 
feeds, videos, aricles and lots more.  

 

Air Quality in Europe  

eMotionTank 

Airquality in Europe by Citeair 
Description :  
Airquality in Europe is a Smartphone application that 
shows you the Airquality in 100 major european cities. 
Paris, London, Berlin, Bruxel, Amsterdam, Rome… 
The application provides you with the current airquality 
in the city, the airquality of yesterday as well as a 
forecast for tomorrow.  

Air Quality Monitor  

Sensorcon, Inc.  

Air Quality Monitor (AQM) allows you to pair a Sensordrone 
and measure the air quality based on the amount of 
Carbon Monoxide (CO) and Carbon Dioxide (CO2), if you 
have purchased the CO2 external module.  

At any time, you can tap the face in the lower left portion 
of your screen to request a measurement.  

AQM also provides a service that can run at a specified 
interval automatically to log your air quality in the background (for more 
information please see the help menu in the "Settings" page). 

All of your measurements are saved in a local database on your device, that 
can easily be sent as a csv file. 

Clean Air Partners Air Quality   

Get real-time air quality information and protect your 
health. The Clean Air Partners app allows residents living 
in the Metropolitan Washington-Baltimore region to get 
daily air quality forecasts, current air quality information, 
and alerts when the air is unhealthy to breathe.  

 
  



 

 

P a g e  - 21 - 

 

enviQ - the air quality app  

enviq android  

Check the air quality around you! 

Calculates an index for your air quality: a single number 
for a quick check to see how healthy your air is! 
You don't have to be a scientest to check your air 
anymore! 

- Based on different measurements application calculates an 
air quality index 
- Shows your air quality every morning via notification 
- Shows you a map do dig in into pollution values and areas 
- Share your air quality to facebook 
- Supports different commonly known air quality indexes to choose from:  
Wiener Luftgüteindex, Canadian Air Quality Health Index, Kurzzeit-
LuftQualitätsindex Baden-Würtemberg (LuQx), European Common Air Quality 
Index (CAQI) 
- Data is very accurate, not older than 3 hours, based on european satellites  
(copernicus program by european space agency) 

How To Improve Indoor Air  

Udemy  

How to Improve Indoor Air Quality course is designed for 
all audiences to educate and raise awareness about 
the importance of maintaining proper indoor air quality.  

You will learn about biological and chemical indoor 
contaminants, safe exposure levels of these 
contaminants, as well as one of the most common 
pollutants of indoor air--mold. Find out about the causes 
of mold, the most common locations for mold growth, and 
the best removal and remediation options. Plus, get practical and effective 
mold prevention tips from real-life mold inspectors! 

London Air  

King's College London  

Know your air. This App displays the latest air pollution 
levels recorded at over 100 monitoring stations across 
greater London. 
Maps, My Sites and Notifications keep you up to date 
with London's air quality where you are. 

Notifications. 
Subscribe to a site to receive notifications when pollution 
levels change to Moderate or High. 
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myENV  

National Environment Agency  

Get the latest environmental news updates and 
information at your finger tips based on your current 
location with myENV. 

 

 

 

Netatmo Weather Station  

Netatmo  

Discover the first Personal Weather Station made for 
Android phones and its App!  

A Netatmo Weather Station is required. Find out more 
about the Netatmo Weather Station at 
www.netatmo.com.  

Become a contributor and be part of this unique 
Personal Weather Station network: measure locally with 
your Netatmo Weather Station, monitor directly from your phone with the 
Netatmo app! 

DASHBOARD:  
-Access your station’s measurements (temperature, humidity, barometer, felt-
like temperature, CO2 and air quality) directly from your phone.  
-Intuitive and easy navigation! Swipe between outdoor measurements and 
indoor measurements in one easy gesture.  위젯(서울) PM2.5 (초 미세먼지 예보)  

Programming Ant  

 

 
 

Philips Smart Air  

Philips  

Philips Smart Air App - Track and control air quality via 
your smart phone 

Philips Smart Air App shows realtime air quality 
information in Chinese cities and in combination with the 
Philips Smart Air Purifier, it lets you to track and control 
indoor air quality. Directly control the air purifier from your 
smart phone, see real-time air level information and 
receive air alerts when air quality reaches unsafe levels 
so action can be taken. 
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Quality Observer  

TNS Nipo  

This application is developed in cooperation with AIR 
FRANCE / KLM, and managed by TNS, registered in 
Amsterdam. This application will be used to collect 
customer experience information in order to help 
improve the service of Air France and KLM. 
This application works by invite only. To be able to use 
this application you need to be registered as a Quality 
Observer for AIR FRANCE / KLM. You need to log on with 
the username and password you received by text message on your mobile 
phone.  

Shanghai Air Quality 上海空气上海空气上海空气上海空气质量  

insdio  

The Shanghai Air Quality widget shows the real-Time Air 
Quality Index(AQI), measured by the U.S. Embassy in 
Shanghai, China. 
- The overall AQI and PM2.5 measurements are updated 
every hour. 
- PM10, NO2 and SO2 pollutants are also every hour 
(based on China MEP data). 
- Widget is also available for Beijing, Chengdu, 
Shenyang and Guangzhou. 

Smart Air Conditioner  

Samsung Electronics Digital Appliances Business  

■ Introduction 
You can control your Samsung Smart Air Conditioner 
with this application. You never have to worry that you 
accidently left the air conditioner on, since you can 
easily turn it off from outside the house with your smart 
device. Furthermore, you can turn it on before you arrive 
so you always enter a cool house.  
It can be used only on models that have been applied 
WIFI in Room Airconditioner model that was released in 2012 or later.  

Urban Air Quality  

Raintek Solutions  

Understanding the ambient air quality is very crucial in 
creating awareness about environment. Ambient air 
quality is the (measure of) concentration of pollutants in 
the air. Air quality is monitored world over. This 
application provides the air quality data from Pune, in 
Maharashtra, India, zone-wise. The objective of the 
application is to make available this information as part 
of creating public awareness. 
The data is taken from www.mpcb.gov.in, the official website of Maharashtra 
Pollution Control Board, the state agency dealing with environmental issues in 
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Maharashtra. The data is fed into a system at the back end and is then 
delivered through this application.  

WellHealth Quality Care  

(gc)web:studio  

WellHealth Quality Care is a multi-specialty Accountable 
Care Network made up of some of the areas finest 
medical professionals.  

With our Android app you can find providers near you, 
request appointments, view articles and videos, and 
much more! 

airCHeck  

Cercl’Air  

With airCHeck you can look up the current air quality in 
Switzerland an in the Principality of Liechtenstein. Maps 
and monitoring stations show it to you. In addition, 
airCHeck informs about the health effects and what one 
should be aware of in case of high air pollution. 

 

 

AirCasting  

HabitatMap  

AirCasting is a platform for recording, mapping, and 
sharing health and environmental data using your 
smartphone. Each AirCasting session lets you capture 
real-world measurements, annotate the data to tell your 
story, and share it via the CrowdMap. 

 

Biowetter  

medienmanufaktur-eifel  
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Malaysia Air Pollutant Index  

Oryza Software  

Need to know the latest haze update? The Malaysia Air 
Pollutant Index (API) app shows the latest air quality 
readings on your mobile. 

★ Get the nearest API reading based on your location 
★ Hourly update 
★ Check out the map to know which town is the most 
affected by haze 

Melbourne & Victoria Alert  

Play Studio  

The Victorian People Must have app!  
Get real time notification from Victoria Alert (VIC Alert). 
Weather, Victoria Bush Fire, Traffic, Health, Air Quality, UV 
Index, Police, Park, Earthquake and Product recall Alerts 
all in one package for Victoria residents. 
 

Malaysia Air Pollution Index  

FENAPPS  

The Malaysia Air Pollution Index (API) app shows the 
latest air quality reading that are provided by Malaysia 
Ministry of Natural Resources and environment to help 
you to monitor haze situation. 

 

 

 

SmartHome  

Wulian  

Smart home is an app used for remote control of 
appliances, monitoring of environmental quality, and 
real-time protection. 

Before you get home, have the rice cooker and water 
heater worked and adjust the air conditioning to an 
agreeable temperature. After you get home, the 
delicious meal and cozy home environment are waiting for you and you can 
also take a shower.  
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EPA's Indoor airPLUS  

US Environmental Protection Agency  

Home builders and verifier partners in the field get easy 
access to the tools and resources of EPA’s Indoor 
airPLUS, a program designed to help builders meet the 
growing consumer preference for homes with improved 
indoor air quality and energy efficiency. 

This App provides quick access to Indoor airPLUS: 
 

Adjustable Sleep  

Jensen Beds  

Now it’s easier than ever to adjust your adjustable 
Jensen 
bed. Our new Android app makes it easy to select your 
favourite sleeping position.  

 

Utah Air  

National Center for Automotive Sci & Tech at WSU  

The Utah Air application employs Utah Division of Air 
Quality's new air quality alert system that consists of action 
alerts, represented by three basic symbols that signify the 
voluntary or mandatory actions (e.g., carpooling, wood 
burning) the public needs to adhere to the current 
pollution levels, and health guidance, based on the EPA’s 
Air Quality Index (AQI) that helps determine how the 
highest pollution level of the day will affect people with 
various health conditions. 

 

VOC TV  

CTS cBroadcasting  
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 KONKURRENTANALYS 
1Weather: Väderapp 

Appen har en fin bakgrund. Det är enkelt att använda och förstå innehållet. 
Appen möjliggör att dela informationen med andra, redigera platsen, ändra 
inställningar samt skicka feedback.  

     

Adjustable Sleep 

Enkelt och fin design. Appen möjliggör att styra sängen. Den är mer 
användarvänlig i Iphone mobiler än Android, pga att funktionerna kommer för 
långt ifrån varandra och blir väldigt små på skärmen. Appen fungerar endast 
med produkten.  
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AirCHECK  

Tråkig, mycket info angående PM10, NO2, 03. 

  

Air Quality 

Bara en stor karta, otydligt vad den visar. Har dock en bra beskrivande 
informationsdel. 
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Air Quality China 

Bra graf som visar olika målgruppers känslighet, lite info bara om pm2,5. 

   

Air Quality Index 

Bra och fin design, översiktlig karta över hela China. AQI, PM2,5, pm10, O3, so2, 
no2. 
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Air Quality Lesser Poland 

5 olika mätningar = bra funktioner, tråkig och ful app. 

  

Biowetter  

Enkel design, som tydligt handlar om natur 
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Clarityn`s Pollen Forecast UK 

Appen har en fin bakgrundbild. Det finns en karta över hela landet och visar 
pollenhalten över hela landet. Det finns även tips och information om olika typ av 
allergier som användaren akn läsa. 

   

 

Clean Air Partners Air Quality 

Enkel men tråkig app. Visar bara värden i USA. 
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enviQ – the air quality app 
• Snygg appdesign, annorlunda jämfört med andra jag sett 
• Tydlighet med bakgrunds bilden som visar om det är bra eller dålig.  
• Tydligt om luften är bra eller dålig I sin helhet.  
• Tyvärr är det väldigt svårt att se vilka enheter det är som påverkar luften.   

   

MySleep by Jensen 

Det är en app för att ha översikt på ens sömn. Den visar statisk hur man har sovit 
under en period. Appen har även alarm. Det är enkelt att använda och läsa av 
grafen. 
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My Weather Station  

Fin design. Inomhus temperaturen stämmer inte. Det är svårt att läsa inomhus och 
utomhusluften. Det finns inga inställningar 

    

Netatmo Weather Station 
• Har också en modul i hemmet 
• Ser väldigt modern ut 
• Tydlig graf 
• Lite svårt att förstå hur flikarna åkte upp och ner 
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Dagens Pollental  

Appen visar halten av olika pollentyper. Det finns även rådgivningstjänst som kan 
ringas. Beroende vilka pollentyp man vill få information så kan appen skicka 
notiser till användaren. Appen är en demo version. Det finns även grafer som visar 
hur pollenhalten brukar se ut under året. Det är enkelt att använda appen. Den 
saknar språk alternativ.  

   

Smart-Sense Room Control 

Distech Controls SAS har utvecklat appen som möjliggör att styra belysning, 
solskydd, fläkt och temperatur i inomhus. Den har mörkt bakgrundsbild som inte 
assurerar med innehållet av appen, tycker författarna. Även om symbolerna är 
tydliga och enkla att förstå på de olika enheter så saknar de text, information om 
vad varje symbol innehåller. Appen kan användas/styras från bara en mobil och 
den är anpassad bara till Iphone mobil. Den anpassad till arbetsplatser.  
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Skylink HomeControl 

Appen har utvecklas av SKYLINK GROUP LTD. Skylink HomeControl möjliggör att 
styra belysning, hushållsmaskiner och öppna dörrar trådlöst. De olika enheterna i 
hemmet kan styras över hela världen. Appen kan användas/styras av alla 
familjemedlemmar i hemmet. Appen fungerar långsam, bakgrundsbilden är inte 
tilltalande enligt författarna.  

     

Termometer ® HD gratis 

Appen är en demo version och visar temperaturen utomhus just där man befinner 
sig genom platstjänsten. Man kan inte lägga till nya platser(städer), vilket 
författarna tycker är en nackdel. Det finns inga inställningar eller andra funktioner. 
En solig bakgrundsbild kan upplevas felaktig när det är minus grader på vinter.  
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Thermo Jack 

Fin design. Funktionerna fungerar inte. När man öppnar appen börjar den pipa 
vilket gör att man inte vill använda appen.  

  

Utah Air 
• Bra överskådning av värdena på första sidan 
• Bra och tydlig graf 
• Enkel att använda 
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Weather  

Den har snygg design och det är enkelt att förstå. Det finns möjlighet att ändra 
information fältet.  

 

 全國空氣質量指數全國空氣質量指數全國空氣質量指數全國空氣質量指數 (Air Quality Index) 

PM2,5 och ozon bara, enkel men tråkig app. 
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 TOPP 100 GRATIS APPAR APP STORE 
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 TOPP 100 GRATIS APPAR GOOGLE PLAY 
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 IDÉSKISSNING 
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 IKONER RITADE I ILLUSTRATOR 
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 SKISSER I PHOTOSHOP 
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 PUGHS MATRIS 
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 FMEA 
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  BILDER FRÅN TEST 
 

Login sidan 
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