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Abstract !
!
This report describes the design process of developing an mobile application named 

Gruppis. It aims to portray the whole process from the conceptualization of the idea to a 

definitive interactive high fidelity prototype. The purpose of the application is to facilitate 

the communication and the dissemination of information between staff and caregivers in 

preschool, school and other child groups. 	


!
The work process included preparatory work in the form of PACT analysis and a focus 

group to get a better understanding of the main users and their needs. Two different 

interfaces, adapted to smartphone and tablet, has been created based on principles and 

guidelines for interface design. These were evaluated and user tested which has led to 

revisions in the design and navigation. To optimize the user experience of the application the 

prototype also includes a graphic design. This thesis resulted in two interactive prototypes of 

an application for both smartphone and tablet.   	


!
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Sammanfattning !!
Denna rapport beskriver designprocessen och utvecklingen av en mobilapplikation kallad 

Gruppis. Rapporten syftar till att redogöra för hela processen från konceptualisering av idén 

till en slutgiltig interaktiv hi-fiprototyp. Syftet med applikationen är att underlätta 

kommunikation och informationsspridning mellan personal och vårdnadshavare i förskola, 

skola eller andra barngrupper.    	


   	


Arbetsprocessen innefattade förarbete i form av fokusgrupp och PACT-analys för att få en 

uppfattning om användarna och deras behov. Utifrån relevanta designprinciper och riktlinjer 

för interaktionsdesign har sedan två olika gränssnitt, anpassade för smartphone och 

surfplatta, skapats. Dessa har sedan testats och utvärderats vilket har lett till revideringar i 

design och navigation. För att optimera upplevelsen av applikationen har även en grafisk 

design skapats. Examensarbete resulterade i två interaktiva och verklighetstrogna hi-

fiprototyper för både smartphone och surfplatta.  	


   	


Nyckelord: applikation, smartphone, gränssnittsdesign, surfplatta	
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1. Introduktion! !!
Användning av digitala medier har blivit en accepterad del av vår vardag och idag äger de flesta 

en smartphone som fungerar som ett ständigt närvarande verktyg för en mängd vardagliga 

aktiviteter. I takt med den digitala utvecklingen ökar även kravet på att information går att tillgå 

oberoende av plats och tid. Smartphones ses idag som ett alternativ och komplement till datorer 

och traditionella kanaler för att kommunicera och nå olika typer av information. Nu kan vi ta 

del av information på väg till jobbet eller skolan och kan lika enkelt och smidigt själva 

kommunicera med andra.  

!
Enligt Googles rapport från 2013 har smartphoneanvändningen ökat till 63% av den svenska  

befolkningen, vilket är en fördubbling från 2011. Användningsområdena är främst 

mobilsökning, video, appanvändning och sociala nätverk. Med denna utveckling har således 

även marknaden för applikationer gjorda för smartphones ökat. På grund av denna pågående 

utveckling växer även det digitala intresset och kompetensen hos nya generationer, många yngre 

är idag uppvuxna med en smartphone. I och med denna progression ökar även kraven på att 

kunna kommunicera och nå information när och var som helst. Även många företag drar nytta 

av dessa möjligheter och har förutom hemsidor och intranät även applikationer för att sköta 

informationshantering och kommunikation.  

!
Digitala medier för kommunikation har även börjat nå skolor och förskolor men det finns 

fortfarande stora utrymmen för utveckling inom dessa verksamheter. Följande rapport avser att 

beskriva designprocessen i utvecklingen av en applikation för kommunikation och 

informationshantering personal och vårdnadshavare emellan. Applikationen benämns som 

Gruppis då den syftar till att användas av både förskolor, skolor och andra barngrupper. Som 

stöd i arbetet kommer väsentliga designprinciper inom gränssnittsdesign tillämpas och målet 

med det praktiska arbetet är en hi-fiprototyp av applikationen.  

!
!
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1.2 Bakgrund !
Höstterminen 2014 skrev författarna till detta examensarbete en C-uppsats i ämnet medieteknik. 

Uppsatsen syftade till att undersöka hur digitala medier kan användas för kommunikation och 

informationshantering mellan förskolepersonal och vårdnadshavare. En kvalitativ fallstudie 

utfördes där två förskolor valdes ut på grund av deras användning och icke-användning av 

digitala medier för kommunikation. Resultatet pekar på att det finns stora skillnader i hur 

digitala medier kan användas i förskolor för just kommunikation med vårdnadshavare. Vissa 

förskolor använder komplexa och avancerade kommunikationssystem medan andra använder 

sociala medier till detta syfte. Det finns även de förskolor som använder digitala medier i 

väldigt begränsad utsträckning och istället till stor del kommunicerar muntligt eller via 

papperslappar.   

!
Studien visade även att det finns många faktorer som påverkar en implementering av digitala 

medier för kommunikation mellan förskola och hem. Bland annat krävs det en positiv attityd 

och intresse hos personalen för att digitala medier ska kunna användas på ett effektivt sätt. 

Ekonomi och digital kompetens är även faktorer som påverkar en implementering. Gällande 

sociala medier för kommunikation kunde det urskiljas en negativ inställning hos både personal 

och vårdnadshavare och framförallt då en rädsla för att bilder på barn ska spridas till obehöriga.  

!
Utifrån uppsatsens resultat upptäcktes ett behov av ett relativt enkelt och lättanvänt system för 

denna typ av kommunikation. Ett system som inte kräver så mycket förkunskap, och inte heller 

kräver några större ansträngningar från högre instanser för en implementering. Vårdnadshavare 

till barn i förskola och skola är en grupp där den digitala kompetensen och intresset växer i takt 

med att yngre generationer blir föräldrar. Därmed kommer behovet av möjligheter till digital 

kommunikation öka inom dessa verksamheter.  

!
Studiens resultat i kombinationen med författarnas egna erfarenheter och yrkeskännedom inom 

denna verksamhet har gett en förkunskap och förståelse för hur ett digitalt 

kommunikationssystem skulle kunna fungera och se ut. 
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1.3 Syfte/mål !
Syftet med detta examensarbete är att utveckla en idé till en applikation som möjliggör och 

underlättar kommunikation och informationsspridning mellan personal och vårdnadshavare vid 

förskolor, skolor eller andra barngrupper. Detta innefattar hela designprocessen från idé och 

konceptutveckling till utformande av interaktionsdesign och grafisk design. Målet är att leverera 

en interaktiv hi-fiprototyp av en användbar och funktionell applikation skapad för smartphone 

och surfplatta.   

  

1.4 Disposition !
I rapporten inledande kapitel, Introduktion, ges en beskrivning av bakgrunden till projektet, 

varför det har valts att göra en applikation i syftet kommunikation personal och vårdnadshavare 

emellan. I det andra avsnittet, Teoretisk bakgrund, ges en beskrivning av de teoretiska 

utgångspunkter som tillämpats i arbetet med applikationen. Detta avsnitt behandlar begreppet 

användbarhet och beskriver vidare designprinciper och viktiga aspekter vid gränssnittsdesign 

för mobiltelefoner. I det tredje kapitlet, Metoder och genomförande, beskrivs designprocessen 

och genomförandet, vilka metoder som används samt varför och hur dessa metoder tillämpats i 

projektet. I det fjärde kapitlet, Resultat och analys, presenteras resultatet av metoderna. Här ges 

även en genomgående beskrivning av applikationen och en analys av de beslut som tagits. Det 

sista kapitlet, Diskussion, avslutas med en mer övergripande diskussion och reflektion över hela 

arbetsprocessen från start till slut.  

    

1.5 Avgränsning  
!
•	
 På grund av projektets tidsomfång kommer applikationen inte programmeras.     

!
•	
 Applikationen kommer visualiseras med hjälp av en interaktiv prototyp byggd i programmet     

Axure RP.  

!
•	
 Idén är att applikationen ska kunna användas med operativsystemen IOS och Android.     

Prototypen i detta examensarbete kommer dock endast anpassas till Iphone och Ipad. 
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2. Teoretisk bakgrund !!
I detta avsnitt redogörs teorier som tillämpats i arbetet med applikationen. För att uppnå bästa 

möjliga resultat i projektet behandlas begreppet användbarhet inom ramen för 

interaktionsdesign. Mer ingående beskrivs sedan principer som är viktiga att ta i beaktande vid 

design av mobila gränssnitt.  

!
2.1 Användbarhet !
Det finns ingen enad beskrivning av begreppet användbarhet och det är även svårt att skapa en 

objektiv betydelse. Dock finns det flera forskare som föreslagit definitioner av begreppet där det 

går att urskilja stora likheter.  

!
En forskare som länge varit aktiv inom området, Jacob Nielsen (2012), definierar begreppet 

som ett kvalitetsattribut som beskriver hur lätt ett gränssnitt är att använda. Han menar vidare att 

begreppet även hänvisar till de metoder som används under en designprocess för att nå en hög 

grad av användbarhet. För att vidare definiera begreppet använder Nielsen fem 

kvalitetskomponenter; Lätt att lära (Learnability): Det bör vara enkelt för användaren att förstå 

och utföra uppgifter första gången denne använder ett system. Effektivt att använda (Efficiency): 

När användaren väl är bekant med systemet ska det gå snabbt och effektivt att genomföra 

uppgifter. Lätt att minnas (Memorability): Användaren ska ha lätt att återupprätta kunskaper när 

den denne återvänder till systemet efter en tids ickeanvändning. Få fel (Errors/Safety): Det är 

viktigt att användaren gör så få fel som möjligt och att det är lätt att återhämta sig om ett fel 

uppstår. Tilltalande (Satisfaction): Det bör vara en trevlig upplevelse att använda ett system och 

det är viktig att designen är tilltalande för användaren.  

!
En liknande resonemang har upprättats av Ben Schneiderman (1998, s. 16) som presenterar fem 

principer som han menar utgör hur användbart ett gränssnitt är: Tid att lära, tid att genomföra, 

antal fel som uppstår, bibehållande av kunskap, subjektivt tilltalande. Nielsens och 

Schneidermans principer är nästintill identiska och det enda som egentligen skiljer dem åt är 

terminologin som används. Förutom definitioner av användbarhet har båda författarna tagit fram 
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ett antal riktlinjer och regler som kan användas och följas i utveckling av gränssnittsdesign. 

Dessa riktlinjer beskriver hur ett interaktivt system bör designas för att uppnå så hög 

användbarhet som möjligt. I avsnitt 2.3 ges en sammanställning och mer ingående beskrivning 

av dessa.   

!
2.2 Att designa för mobiltelefoner!
Fling (2009, s.109) menar att det finns tre områden som är avgörande för en bra upplevelse när 

man skapar design för mobila enheter: kontext, visuell design och informationsarkitektur. 

Många forskare argumenterar för vikten av att ta kontexten i beaktning när man designar för 

portabla enheter som mobiltelefoner. Det är lättare att förutse i vilken miljö en stationär dator 

kommer användas medan en mobiltelefon kan användas när och var som helst (Fling 2009; 

Tarasewich 2003). Tarasewich (2003) bygger vidare på detta resonemang och menar att 

kontextens påverkan på utformningen och användandet är mindre förutsägbart och 

användningsmiljön kan ändras från en stund till en annan. 

!
Det andra området som Fling (2009, s. 109) menar är avgörande för en bra applikation eller 

webbsida är den visuella designen. Den visuella designen är en direkt representation av 

upplevelsen som en applikation förmedlar och är väsentlig för användarens första intryck. En 

bra visuell design skapar höga förväntningar på applikationen eller webbsidan, som i sin tur kan 

översättas till förtroende hos användaren.  

!
Fling (2009, s. 89) menar dock att en produkt med en tydlig och bra visuell design fortfarande 

kan misslyckas om den har en dålig informationsarkitektur. Trots att informationsarkitektur inte 

skiljer sig alltför mycket mellan stationära datorer och mobila enheter finns det vissa skillnader 

som måste tas i beaktande när man arbetar med design för mobiltelefoner. En mobilapplikation 

har ytterligare tekniska begränsningar och en mer svårdefinierad kontext. En annan svårighet är 

behovet av att kunna visa samma mängd information som visas på en stor datorskärm på en 

betydligt mindre och mer begränsad mobildisplay (Ibid).  

!
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2.3 Designprinciper  
Det har länge funnits principer för vad som kännetecknar god användbarhet. I avsnitt 2.1 

skildrades Schneiderman och Nielsens definitioner av begreppet. Båda dessa forskare har även 

tagit fram ett antal regler/riktlinjer som kan användas vid utveckling av interaktiva system. 

Nielsen (1995) har skapat tio riktlinjer som han kallar 10 usability heuristics for interface 

design. Han menar dock att dessa inte bör ses som specifika riktlinjer utan snarare breda 

grundregler för interaktionsdesign. Schneiderman (1998, s.74) har tagit fram en guide för att 

uppnå hög användbarhet i interaktiva system innehållandes åtta generellt uppsatta riktlinjer. Han 

menar att dessa riktlinjer kan användas vid utveckling av alla sorters interaktiva system. Det 

finns dock forskare som menar att design för mobila gränssnitt är mer restriktivt på grund av 

skärmstorlek, varierande användningsmiljöer och en mer begränsad uppmärksamhet hos 

användaren (Gong och Tarasewich 2004). Gong och Tarasewich har grundat på Schneidermans 

principer, skapat 15 riktlinjer som är specifikt inriktade på gränssnittsdesign för mobiler.  

!
Schneidermans, Nielsens och Gong och Tarasewichs riktlinjer har många liknande aspekter. 

Nedan har en sammanställning skapats utifrån dessa vilket resulterade i 12 riktlinjer som anses 

vara användbara i utveckling av gränsnittsdesign för mobila enheter.  

!
•	
 Flexibilitet och effektivitet i användning. Tid är en mer kritisk faktor för användare av     

mobila enheter än stationära datorer. När användare blir mer vana att använda ett system ökar 

även deras vilja att interaktionen ska gå snabbare och effektivare. Uppgifter som utförs ofta av 

användaren bör därför innefatta så få interaktionsmoment som möjligt. Användaren kan även 

erbjudas möjlighet att själva anpassa sin interaktion (Gong & Tarasewich 2004; Nielsen 1995).  

!
•	
 Ge informativ feedback. Systemet bör förse användaren med feedback för varje handling     

som genomförs. Genom feedback kan användaren få en bättre förståelse för vad som pågår. Det 

är även viktigt att informationen är konkret och lätt att förstå (Gong & Tarasewich 2004; 

Schneiderman 1998; Nielsen 1993).   

!
•	
 Designa dialogrutor med tydlig början och slut. Handlingar som innefattar flera sekvenser     

bör grupperas med en tydlig början, en mitt och ett slut. På så sätt vet användaren när en 
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sekvens avslutats och kan då känna tillfredställelse (Gong & Tarasewich 2004; Schneiderman 

1998).  

!
•	
 Ge stöd för användarens känsla av kontroll. Designen bör vara utformad på ett sätt så att     

användaren känner att denne har kontroll över systemet. Det är användaren som ska initiera 

handlingar och systemet svara på dessa istället för att systemet kontrollerar och användaren 

svarar (Gong & Tarasewich 2004). Schneiderman (1998) menar vidare att om användaren råkar 

klicka sig in på något av misstag måste det finnas en tydlig väg därifrån utan att behöva gå 

igenom en utdragen interaktion.    

!
•	
 Tillåt användaren att enkelt ångra handlingar. Det är viktigt att användaren enkelt kan ångra     

en åtgärd och återvända till en tidigare situation utan att viktigt information går förlorad (Gong 

& Tarasewich 2004; Schneiderman 1998).     

!
•	
 Förebygg fel. Att undvika att fel uppstår men även se till att det är lätt för användaren att     

återhämta sig från fel är en viktigt aspekt i ett gränssnitt. Detta blir extra viktigt vid mobila 

gränssnitt då användningen i denna miljö ofta sker snabbt och under kortare tidsperioder. Även 

storleken är en viktig komponent att ta i beaktande när det gäller just mobila enheter, då 

närheten och storleken på knappar kan öka risken för att fel uppstår (Gong & Tarasewich 2004; 

Schneiderman 1998; Nielsen 1995).  

!
•	
 Reducera belastningen för närminnet. De begränsningar som finns i människans närminne     

bör tas i beaktande vid design av gränssnitt. Gränssnitten bör utformas på ett sätt där väldigt lite 

memorering av information krävs av användaren för att utföra uppgifter (Gong & Tarasewich 

2004; Schneiderman 1998).  

!
•	
 Designa för begränsad uppmärksamhet. Användare av mobila enheter behöver ofta fokusera     

på andra saker samtidigt. En mobilapplikation kanske inte är det som ligger i fokus i den 

pågående aktiviteten. Kräver applikationen för mycket uppmärksamhet kan den distrahera 

användaren från andra viktiga uppgifter. Gong och Tarasewich (2004) menar därför att mobila 

gränssnitt bör vara utformade på ett sätt som kräver så lite uppmärksamhet som möjligt. 
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Exempel på det kan vara att interaktionen sker genom ljud vilket ger användaren mer frihet att 

inte behöva använda händer eller ens se det som visas på displayen.  

!
•	
 Visa den viktigaste informationen först. Mobila enheter har en liten skärmyta vilket     

begränsar mängden information som kan visas. Mer omfattande information kan kräva mycket 

uppmärksamhet och interaktion i form av t.ex. scrollning. För att minska interaktionen och 

distraktionen hos användaren kan information presenteras i olika nivåer så användaren själv kan 

välja vad som ska visas (Gong & Tarasewich 2004; Nielsen 1995).  

!
•	
 Konsekvent och estetisk tilltalande design. Funktionalitet och användbarhet är båda     

grundstenar till en väl fungerande mobilapplikation. Dock har även den visuella designen ett 

stort inflytande på hur användaren upplever applikationen. Både färger och typsnitt är viktiga 

delar då användarens uppfattning och känsla spelar en stor roll vid interaktionen med ett system. 

En annan viktig aspekt är att designen är konsekvent, detta gäller både layout, färger och 

typsnitt men även navigation och terminologi. Användaren ska inte behöva fundera över vad 

situationer, ord eller färger betyder när den flyttar sig runt i systemet (Gong & Tarasewich 2004; 

Schneiderman 1998) 

!
•	
 Designa för flera kontexter. Denna aspekt är extra viktig när det gäller mobila gränssnitt. En     

stationär dator används ofta i liknande miljöer som hemma eller på arbetsplatsen där kontexten 

är lättare att identifiera. En mobil enhet kan användas i miljöer där det förutom applikationen 

kan finnas personer, objekt och aktiviteter som kräver användarens uppmärksamhet. 

Miljöförhållanden som ljud, ljus och väder kan variera beroende på tid och plats vilket leder till 

att användbarheten kan variera beroende på kontexten (Gong och Tarasewich 2004).  

 

!
!
!
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3. Metod och genomförande!!
I detta avsnitt redogörs för hur projektet genomförts. Varje del inleds med att beskriva den 

aktuella metod som använts samt varför och hur den tillämpats i projektet. Resultatet 

presenteras i nästkommande kapitel.  

3.1 Tidsplan!
!
3.1.1 WBS!
Ett första steg i arbetet med en tidsplan var att få en överblick över projektets alla moment och 

aktiviteter. För att uppnå detta skapades en WBS (se bilaga 1). Begreppet står för work 

breakdown structure och används för att identifiera och bryta ner projektets aktiviteter. Hydén 

(2011, s. 34) rekommenderar att man utgår från projektets leveranser och sedan identifierar 

vilka aktiviteter som behövs för att kunna leverera. WBS:en skapades utifrån projektets två 

leveranser, en rapport och en hi-fiprototyp. Dessa bröts sedan ner i aktiviteter på olika nivåer för 

att få full kontroll på vad som behövde göras för att lyckas nå projektets mål.  

!
3.1.2 PERT-diagram !
Utifrån WBS:en skapades sedan ett Pert-diagram (se bilaga 2) som Hydén (2011, s. 9) beskriver 

som en metod där man visualiserar projektets aktiviteter i förhållande till varandra. I ett PERT-

diagram representeras aktiviteterna i form av cirklar och sambandet mellan aktiviteterna i form 

av linjer som visar vilka förhållanden som finns mellan dem (Ibid). Genom PERT-diagrammet 

skapades en första överblick över vilka aktiviteter som var beroende av varandra och den 

sammanlagda tidsåtgången för projektet.  

!
3.1.3 GANTT-schema !
För att slutligen ta fram en detaljerad tidsplan för projektet skapades ett GANTT-schema (Se 

bilaga 3). I ett GANTT- schema representeras aktiviteterna genom staplar, där längden på 

staplarna representerar en tidsskala (Hydén 2011, s. 37). GANTT-schemat gav en bra överblick 

över hur många dagar projektet skulle ta samt vilka datum varje aktivitet måste vara färdig för 

att hinna nå projektets mål och leveranser innan slutdatum.  

!
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3.2 Designprocessen!
Arbetsprocessen inom interaktionsdesign innefattar ofta ett flertal olika stadier. Enligt Preece et 

al. (2007, s.12) innefattar förloppet fyra grundläggande aktiviteter; Identifiera behov och krav, 

skapa design som möter dessa behov, skapa interaktiva prototyper och utvärdera designen. I 

projektet användes ett liknande tillvägagångssätt där designprocessen bestod av fyra olika faser.  

!
Den första fasen bestod av att identifiera behov och krav hos applikationens tänkta användare 

samt utveckla idén. För att uppnå detta skapades en PACT-analys och en intervju i form av en 

fokusgrupp med applikationens målgrupp. Mycket arbete i den första fasen lades även ner på 

konceptutveckling. Den andra fasen innefattade arbetet med att ta fram en grundläggande 

design för applikationen. Utifrån den behandlade teorin och resultatet av PACT-analys och 

intervju utvecklades en interaktionsdesign och applikationens innehåll. I denna fas lades 

grunden för applikationen i form av lo-fiprototyper. I den tredje fasen genomfördes 

användartester på de lo-fiprototyper som skapats. Resultatet av testerna utvärderades och 

analyserades sedan vilket ledde till revideringar i design och navigation. I den fjärde fasen 

skapades två detaljerade hi-fiprototyper där innehåll, interaktionsdesign och grafisk design 

fanns representerade. Även denna prototyp testades och utvärderades för att slutligen resultera i 

två färdigställda hi-fiprotoyper.  

!
3.2.1 Konceptutveckling  
Enligt Preece et. al (2002, s. 35) är det viktigt att konceptualisera vad, varför och hur du ska 

utforma en design innan du börjar skriva någon kod. Författarna menar att det bör finnas en 

förståelse för designproblemet innan det fysiska gränssnittet utformas. Viktiga aspekter kring 

användarens behov och mål gällande användbarhet kan annars gå förlorade. Detta kräver att det 

reflekteras kring hur designen kommer stödja användaren i deras vardagliga liv såväl som i 

arbetsaktiviteter. Det kan innefatta att hitta vad som är problematiskt med ett nuvarande sätt att 

utföra en aktivitet och sedan hitta lösningar på hur de kan förbättras med en annan form av 

interaktion (Ibid, s.36).     

!
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Ett sätt att identifiera designproblem kan vara att skapa en konceptuell modell. Med det menas 

en beskrivning av det tilltänkta systemet i form av idéer och koncept om vad systemet ska göra, 

hur det ska uppträda och hur det ska se ut. För att designen ska vara förståeligt för användaren 

bör iterativa tester utföras under utvecklingsförloppet (Ibid, s. 40).   

!
Konceptet Gruppis!
Vanliga kommunikationsformer mellan personal och vårdnadshavare är skriven information på 

papperslappar, anslagstavlor och dylikt, samt muntlig. Den muntliga kommunikationen sker 

dagligen och behandlar information gällande barnet, men även annan saklig information. 

Information gällande föräldramöten, kommande aktiviteter såsom utflykter sker oftast via 

papperslappar.   !

Resultatet av tidigare skriven C-uppsats visade att det finns en del svårigheter gällande 

kommunikation och informationsspridning mellan förskola och hem. Bland annat vittnade både 

personal och vårdnadshavare om att information ofta missas eller glöms bort. Detta dels på 

grund av att personal inte alltid har tid att informera vårdnadshavare om vad barnen gjort under 

dagen eller om kommande händelser. Dels har vårdnadshavare inte alltid tid att gå in på 

förskolan och titta på en kalender eller andra lappar med viktig information. I undersökningen 

vittnades det även om att veckobrev kommer bort eller inte läses av alla föräldrar. C-uppsatsens 

resultat pekade på att den information som främst skulle lämpa sig att förmedla via en digital 

kanal var saklig information, som exempelvis viktiga datum, kommande händelser eller 

information gällande hela barngruppen. Den sortens information som idag vid många förskolor 

och skolor förmedlas via papperslappar. 

Under studien framkom det stora skillnader i hur förskolor använder sig av digitala medier för 

kommunikation med vårdnadshavare. En del förskolor använder sig av komplexa system, såsom 

intranät, där vårdnadshavare kan logga in på en webbplats och ta del av information gällande 

sitt eget barn och hela förskolan. Dessa system är relativt omfattande och kräver insatser och 

initiativtagande från högre instanser, förskolechef och personal. De kostar pengar att 

implementera och är ganska avancerade för användare, särskilt de som inte är så IT-kunniga.  

!
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Även sociala medier är en kommunikationskanal som används inom en del förskolor och skolor. 

Dock framkom det i studien att många vårdnadshavare och även personal anser sociala medier 

som ett mindre passande forum för detta syfte. Det fanns framförallt en oro för att bilder ska 

spridas till obehöriga. Informanterna ansåg att detta forum passade sig bättre i 

marknadsföringssyfte och reklam för hela förskolan eller skolan, där ingen privat information 

gällande ett enskilt barn fick förekomma.  

!
I dagsläget finns det få applikationer på marknaden som fungerar för kommunikation och 

informationsspridning. De som finns kostar en del pengar och verkar även kräva insatser från en 

hel verksamhet. De verkar dessutom endast vara knutna till specifikt förskola eller skola utan 

möjlighet att kunna kombinera och anpassa efter situation och preferens. Detta ser vi som en 

stor begränsning. Att istället ha en applikation som inte är knuten till en specifik verksamhet 

breddar möjligheterna på ett annat sätt.  

!
Vi vill skapa en applikation som är lika lätt att ladda ner och använda som ett socialt nätverk. 

Sociala nätverk är dock inte anpassade till denna verksamhet, vilket de mer komplexa systemen 

är. De besitter användbara funktioner men saknar istället smidigheten och enkelheten som går 

att finna hos sociala medier. Vi anser att både sociala medier och andra mer avancerade system 

har sina fördelar och nackdelar. Vi vill ta vara på de bästa funktionerna från båda dessa 

kommunikationsmedier och skapa en ultimat kombination; ett enkelt och lättillgängligt system 

för kommunikation och informationshantering.  

!
För att göra detta möjligt anser vi att systemet bör vara i form av en applikation som anpassas 

för både smartphone och surfplatta. Vårdnadshavare kan på detta sätt ta del av informationen 

när och var som helst och är inte längre beroende av att vara på plats på förskolan eller skolan. 

Personal kan få ytterligare användning för surfplattan som på många förskolor redan 

implementerats. Genom applikationen ska vårdnadshavare och personal vid förskolor och 

skolor snabbt och smidigt kunna sköta informationsspridning och kommunikation dessa 

emellan. Tanken är dock att den ska kunna användas i alla sorters barngrupper, alltså inte endast 

i förskola och skola utan även privata grupper eller sällskap ska kunna ha nytta av 

applikationen.  
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Mål med applikationen!
Det är viktigt att applikationen tar hänsyn till den kontext och miljö användaren befinner sig i 

och är enkel och smidig att använda. Idén är att applikationen ska besitta den enkelhet som går 

att finna hos sociala medier, där användare enkelt kan ta del av uppdateringar i form av text, 

bilder och videoklipp. Dock utan den negativa klang som sociala medier kan ha i samband med 

skolor och förskolor. Applikationen ska vara låst och endast tillgänglig för behöriga som fått 

tillgång till inloggningsuppgifter. Samtidigt ska applikationen innefatta några av de, som 

framkom i vår tidigare studie, bästa och mest användbara funktioner från mer komplexa 

systemen utan att det blir alltför komplicerat och krångligt för ovana användare. 

Det främsta användningsområdet är ett flöde med foton, videoklipp och kortare notiser. Något 

som framkom i tidigare studie var att bilder kan tillföra en ny dimension till kommunikationen. 

Det ger barn och vårdnadshavare en möjlighet att exempelvis diskutera kring vad som gjorts 

under dagen. Det underlättar även för personal som inte alltid har tid att berätta och samtala 

med varje förälder vid hämtning och lämning. Det kan även bli lättare för personal att ta upp ett 

samtal då föräldrarna redan har en viss förkunskap när de anländer till skolan eller förskolan.  

!
3.2.2 PACT- analys!
PACT modellen används för att analysera ett system utifrån fyra olika områden som har 

betydelse för hur användare interagerar med systemet. Modellen används för att analysera en 

designsituation och genom det identifiera möjliga problem och skapa en förståelse för vad som 

påverkar användningen. De fyra delar som analyseras är People - vilka användare som 

interagerar med systemet, Activities - varför och hur systemet används, Contexts - när och var 

det används och Technologies - vilka teknologier systemet innefattar (Benyon, 2010, s. 27).  

!
People!
Människor är olika och fungerar på olika sätt, både fysiskt, psykiskt och socialt. Detta är något 

som är viktigt att ta hänsyn till vid design av interaktiva system. Benyon (2010, s. 28) menar att 

exempelvis variationer i våra fem sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak har en stor inverkan 

på hur användbar, tillgänglig och njutbar ett användande av teknik kan vara för människor i 

olika sammanhang. 

!
�13



Även psykiska skillnader hos människor spelar en stor roll vid interaktiv design. Benyon (2010, 

s.32) menar att exempelvis människor med god rumsuppfattning har lättare att navigera och 

komma ihåg en webbsida än dem med sämre uppfattning. Han anser att det bör designas för 

människor med sämre förmåga genom att erbjuda tydliga skyltningar och direktiv. Människor 

har även olika behov och förmågor gällande uppmärksamhet och minne, och dessa kan bero på 

faktorer som stress och trötthet (Ibid).  

     

Benyon (2010) skriver att människor använder produkter, tjänster och system av olika 

anledningar och har olika mål med användningen. Han menar att på grund av olika 

kunskapsnivåer har användare även olika krav på designfunktioner. En nybörjares användning 

av teknik skiljer sig rejält från en experts, och behöver exempelvis guidas igenom en interaktion 

(Ibid, s. 34). Vana användare däremot använder ett system ofta och lär sig snabbt alla detaljer. 

Han menar även att det finns människor som designers vill ska använda ett system, men som 

inte gör det om de inte måste. Dessa bör lockas av designers till att använda deras system 

eftersom de ofta drar sig för användning om de tycker att det är svårt eller invecklat (Ibid).       

   

Activities !
När en design tas fram bör man reflektera över vad som är syftet med användningen och vilka 

aktiviteter den innefattar. Det är viktigt att aktiviteterna i ett system anpassas och utformas efter 

de tänkta användarna. Benyon (2010, s. 35) hävdar vidare att designers bör ta hänsyn till 

tidsmässiga aspekter som hur ofta eller sällan en aktivitet sker. Om en aktivitet kan ske under 

tidspress och vid tillfällen avbrytas bör även övervägas. Något som Benyon (2010) framhåller 

som viktigt är att reflektera över om en aktivitet kan genomföras ensam eller om den är 

beroende av andra människor.  

!
Contexts!
Det fjärde området i PACT modellen som Benyon (2010, s. 36-37) beskriver handlar om vilken 

miljö ett system används i. Miljön kan ytterligare delas in i tre skilda områden, den fysiska, 

sociala och organisatoriska miljön. Den fysiska miljön kan innefatta komponenter som 

temperatur, ljus och ljud som är viktiga att ta i beaktande när man designar ett interaktivt 

system. Förutom den fysiska miljön är det viktigt att analysera den sociala kontexten. Man bör 

reflektera över vilka sociala normer som kan finnas i miljön och om användaren är själv eller 

�14



med andra människor i närheten när aktiviteten sker. Det tredje området är den organisatoriska 

kontexten. Ny teknik eller ett nytt system kan påverka kommunikation och maktstrukturer vilket 

kan föra med sig vissa förändringar (Ibid).  

!
Technologies!
I den sista delen i PACT-modellen analyseras vilka teknologier ett system innefattar. Ett 

interaktivt system består av både mjuk- och hårdvara och innehåller både in- och utgående data. 

Hur användare matar in data i ett system kan se väldigt olika ut. Vilka uppgifter användaren ska 

utföra bör påverka besluten om inmatningsmetoder. Den utgående datan presenterar innehållet 

för användaren och kan vara i form av text, bilder, video eller ljud. 

!
!
3.2.3 PACT- analys av Gruppis !
!
People!
Applikationens tänkta användare analyserades och resulterade i två huvudsakliga målgrupper; 

personal och vårdnadshavare vid en förskola/skola eller annan barngrupp. Även om personalen 

är en mer “likvärdig” grupp, så är båda grupperna väldigt breda. Användarna har olika 

förutsättningar och preferenser både fysiskt, psykiskt och socialt. De skiljer sig bland annat i 

ålder, kunskap och vana av teknik. Personalen skiljer sig troligtvis mer i åldrar än vad 

vårdnadshavarna gör och hos dem finns troligtvis fler personer som är ovana användare av 

smartphones och applikationer. Dock har troligen även en del av vårdnadshavarna mindre vana 

och kunskap gällande detta. Ett försök att identifiera ett åldersspann i de båda målgrupperna 

resulterade i; Personal 18-65 år och vårdnadshavare 25-40 år. 

!
Eftersom applikationen är något som måste implementeras av personalen vid en förskola, blir 

vårdnadshavarna tvungna att anpassa sig och använda systemet. De kommer därför ha höga 

krav på att användandet ska gå enkelt och smidigt. Det får inte vara för många steg och moment 

innan användaren kan utföra uppgifter eller hitta det den söker. Även personalen kommer ha 

krav på enkelhet och smidighet, då mycket av användningen kommer utföras på avdelningen 

under arbetstid. De kommer inte vilja att ett användande tar tid från barnen. Eftersom det 

numera ofta finns en Ipad tillgänglig på de flesta förskolor så kommer personalen därmed ha en 
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del vana av att använda en sådan, något som kommer underlätta ett användande av 

applikationen.   

!
Eftersom både personal och vårdnadshavare ska vilja använda applikationen och tycka att det är 

roligt och smidigt, måste applikationen designas för ”enkelhet”, och locka till sig även den 

negativt inställda användaren. Initiativet till applikationen kommer förmodligen tas av den som 

har intresse för ny teknik, och därmed även har en viss förkunskap. Däremot ska applikationen 

även vara enkel att använda för den med liten eller ingen erfarenhet.     

!
Activities !

Gränssnittet i applikationen kommer se annorlunda ut beroende på vem användaren är. 

Personalen kommer ha ett lite mer avancerat admin-gränsnitt där de själva kan publicera och 

redigera innehåll. Vårdnadshavare kommer vara “mottagare” av information, och trots att de 

kommer kunna kommentera bilder och dylikt, så kommer de aldrig själva kunna påverka 

innehållet. Därmed kommer huvudaktiviteterna se olika ut beroende på om det är en 

vårdnadshavare eller personal som använder den.  

!
För personal är huvudaktiviteterna:  

- Publicera bilder, videoklipp och textuppdateringar i nyhetsflödet 

- Publicera veckobrev  

- Skapa och publicera veckoplaneringar/scheman i kalendern 

- Skapa och publicera matsedel      

!
För vårdnadshavare är huvudaktiviteterna:   

- Ta del av foton, videoklipp och textuppdateringar i nyhetsflödet 

- Läsa veckobrev 

- Ta del av veckoplanering/schema i kalendern   

- Läsa veckans matsedel  

!
!
!
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Contexts!
Då applikationen har två skilda huvud-målgrupper ser kontexten då dessa använder 

applikationen olika ut. Den första målgruppen, personal, använder applikationen i en miljö som 

kan vara både inom-och utomhus men den främsta aktiviteten sker inomhus. Aktiviteter som att 

lägga upp bilder och publicera kortare texter kommer förmodligen ske när personalen befinner 

sig i barngrupp där det kan vara en ganska bullrig och stressig miljö. Detta försvårar 

komplicerade interaktioner. Denna aktivitet kan även ske dagligen eller flera gånger i veckan 

och genomförs av en enskild personal åt gången.  

!
Att lägga upp planering och scheman i applikationen är mer tidskrävande och sker mer sällan. 

Denna aktivitet sker förmodligen i lugnare miljö, på exempelvis planeringstid eller i samband 

med en rast. Denna aktivitet kan innefatta flera inblandade, men en person som matar in datan i 

applikationen. Organisatorisk så används systemet på en arbetsplats i en arbetsgrupp där syftet 

är att kommunicera. Detta kan påverka den nuvarande kommunikationen, exempelvis att viss 

information som idag förmedlas via t.ex. papper flyttas över till att förmedlas via applikationen.  

!
Den fysiska kontexten för målgruppen vårdnadshavare är både inom-och utomhusmiljö och kan 

vara på både fritid och arbetstid. Det är därför svårare att fastställa vilken kontext målgruppen 

befinner sig i när de använder applikationen.  

!
Technologies!
Applikationen kan användas på både en surfplatta och smartphone där teknologin för interaktion 

är genom en pekskärm. Den utgående datan är både i form av bilder, videoklipp och text. Den 

ingående datan kommer vara i form av att användaren skriver in text men även filmar eller tar 

kort. Applikationen kräver därför en kamerafunktion. Applikationen kräver inloggning där 

användarna är begränsade till en specifik grupp. Säkerhetsaspekten är i sammanhanget väldigt 

viktig och att systemet är låst och inte kan nås av obehöriga.  

!
!
!
!
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3.2.4 Intervju!
Att prata med potentiella användare är enligt Benyon (2010, s. 154) ett av de mest effektiva 

sätten att få kunskap om vilka önskemål och behov som finns. Genom att intervjua användare 

kan berättelser och information samlas in som sedan är väldigt användbara i designprocessen. 

En vanlig metod som används är semi-strukturerade intervjuer (Ibid). Med denna typ av intervju 

har intervjupersonen stor frihet när det gäller att utforma svaren och intervjun tar mera formen 

av ett samtal (Patel & Davidson 2011, s. 82). I semistrukturerade intervjuer skapas ofta en lista 

med specifika teman som ska tas upp under intervjun. På så sätt kan det säkerställas att samtalet 

håller sig till ämnet och inte svävar ut i onödiga sidospår.  

!
Ett alternativ till intervjuer med enskilda individer som Benyon (2010) beskriver är att 

genomföra gruppintervjuer, där det vanligaste exemplet är fokusgrupp. I detta fallet leder 

intervjuaren samtalet men de medverkande uppmuntras även att ge respons på varandras svar. 

På så sätt kan diskussionerna i en gruppintervju flyta på mer naturligt än i en intervju med en 

person. Jan Trost (2010, s. 45) bygger vidare på detta resonemang och menar att diskussioner i 

gruppen kan väcka nya tankegångar och insikter hos de enskilda personerna. Trost (s. 67) 

poängterar dock att det finns vissa problematiska aspekter att ta i beaktande vid genomförande 

av gruppintervjuer. Bland annat att det kan vara lätt att den som är mest utåtriktad och dominant 

får fram sina åsikter medan andra kan hamna i skymundan. Ett annat problem med 

gruppintervjuer är att det kan vara svårt att registrera kroppsspråk och vem som säger vad.    

!
Genomförande av fokusgrupp!
För att få en insikt i vilka behov och önskemål som finns hos applikationens båda målgrupper - 

personal och vårdnadshavare, genomfördes en intervju i form av en fokusgrupp. Intervjun 

innefattade två representanter från varje målgrupp och kunde på så sätt erhålla information och 

åsikter från båda målgrupperna. Bakgrunden till valet av fokusgrupp var precis som Trost 

(2010, s. 45) beskriver; att skapa en diskussion och väcka nya tankegångar grupperna emellan. 

Genom dialogen mellan de båda grupperna kunde även skillnader och likheter i behov, 

beteenden och mål identifieras på ett tydligt sätt.  

!
!
!
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Fyra personer kontaktades till fokusgruppen och de personer som förekommer är: 

•	
 En fritidspedagog som arbetar på ett fritidshem med barn från förskoleklass upp till tredje     

klass.  

•	
 En förskolelärare som arbetar i en förskoleklass.     

•	
 En vårdnadshavare med två barn på förskola och ett barn i förskoleklass, samma     

förskoleklass där en av pedagogerna i fokusgruppen arbetar.  

•	
 En vårdnadshavare med två barn i förskola.      

!
För att på bästa sätt representera applikationens tänkta användare valdes informanterna även ut 

baserat på deras vana och intresse att använda digitala medier. En informant ur målgruppen 

personal hade sedan tidigare god vana att använda digitala medier för kommunikation inom 

både yrke och privatliv, medan den andra informanten hade mindre vana inom området och då 

främst i arbetet.  

!
Intervjun genomfördes hemma hos en av informanterna och pågick under en timme. Intervjun 

var semistrukturerad och personen som ledde intervjun följde en intervjuguide (Se bilaga 4) 

med områden som skulle behandlas. Målet med fokusgruppen var att ta reda på hur potentiella 

användare ställer sig till att använda en mobilapplikation i syftet kommunikation personal och 

vårdnadshavare emellan, samt vilken information som skulle passa att förmedla via en sådan 

kanal. Denna målsättning låg till grund för de frågor som formulerats i intervjuguiden.  

!
Trost (2010) tar upp att registreringen under gruppintervjuer kan vara problematisk då det är 

svårt att registrera kroppsspråk och vem som säger vad. Med detta i åtanke spelades 

intervjuerna in med videokamera. På så sätt kunde gester, kroppsspråk och vem som sagt vad 

avläsas efter intervjun. På grund av att intervjun filmades antecknades det väldigt lite och fokus 

låg istället på att skapa en så avslappnad och naturlig dialog som möjligt. Resultatet av intervjun 

presenteras i kapitel 4. 

!
3.2.5 Designval !
Applikationen är avsedd att användas i miljöer som kan variera och innehålla en hög grad av 

yttre påverkan på användningen. Något som är avgörande för om applikationen kommer 
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användas på ett effektivt sätt är hur den fungerar i dessa skilda kontexter. För att uppnå hög 

användbarhet har vi försökt att uppfylla de fem komponenter som både Nielsen och 

Schneiderman’s framhåller som viktiga inom användbarhet; Lätt att lära, Effektivt att använda, 

lätt att minnas, få fel och tilltalande. 

För att uppnå hög effektivitet önskades interaktionsdesignen vara lätt att förstå samt innehålla så 

få steg i varje interaktion som möjligt. En initierande idé i processen var att hela applikationen 

utgår från en startsida i form av ett informationsflöde. I detta flöde kommer alla uppdateringar 

visas och vårdnadshavarna ska snabbt kunna få relevant information genom att bara öppna 

applikationen.  Något som framkom i PACT-analysen var att personalen kan befinna sig i en 

miljö som vid tillfällen kan innehålla många störningsmoment. Den främsta aktiviteten i 

applikationen som kommer genomföras av personalen i denna kontext är att publicera inlägg. 

Det var därför viktigt att även denna funktion snabbt ska kunna nås direkt från startsidan.  

!
Utifrån PACT-analysen och resultat som framkom av fokusgruppen kunde det skapas en 

övergripande bild över vilka funktioner applikationen ska innehålla och vilka interaktioner 

användaren ska kunna utföra. För att visualisera funktioner och inne skissades det initialt fram 

storyboards, med hjälp av papper och penna (se figur 1 och 2). Benyon (2010, s. 180) menar att 

storyboards är en användbar och ekonomisk teknik där viktiga element av en designs interaktion 

visualiseras med enkla skisser. Detta kan frambringa en känsla för hur interaktionsflödet ser ut. 

Författaren skriver även att det är bra att skissa fram en storyboard kring ett specifikt scenario 

samt skriva ner några rader om vad som händer. Detta för att representationen ska blir mer 

dynamisk (Ibid).   
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Figur 1. Skisser som visar kamera- och 
inläggsfunktionen i smartphone

Figur 2. Skiss som visar kalendern i surfplatta



Våra skisser visade upp de allra viktigaste funktionerna i applikationen och hur de olika stegen i 

en interaktion skulle ske. På detta sätt kunde våra tankar och idéer som fanns gällande 

applikationen visualiseras och vi kunde få en känsla av flödet av en interaktion. Dessa skisser 

var väldigt enkla och inte något vi lade allt för mycket tid på. Tanken var att kunna utföra 

snabba förändringar och direkt kasta bort sådant som inte fungerade. 

!
Grafisk design !
För att på bästa sätt optimera upplevelsen av hi-fiprototypen skapades en grafisk design. Ett 

första steg i arbetet med den grafiska designen var att skapa en grafisk manual (se bilaga 7) med 

färger, typsnitt och grafiska element som fungerar som tydliga riktlinjer att följa i arbetet.  

!
En riktlinje som beskrivits i tidigare avsnitt var att ett interaktivt system bör ha en konsekvent 

och estetiskt tilltalande design. Detta var något som fanns i åtanke när den grafiska designen 

togs fram. Några viktiga aspekter inom denna riktlinje är att både färger, typsnitt och layout är 

konsekvent och att elementen är lätta att känna igen för användaren (Gong & Tarasewich 2004; 

Schneiderman 1998). Med denna riktlinje i åtanke användes en havsgrön färg på personalens 

lokala navigation samt knappar. Denna kulör användes även i sidhuvudet på alla sidor som går 

att nå från den globala navigationen. När den havsgröna färgen är återkommande på dessa 

element blir detta bekant för användaren som snabbt kan lära sig vad detta betyder. Att göra 

element igenkänningsbara och att använda en konsekvent design är något som både Nielsen 

(1995) och Schneiderman (1998) menar är avgörande för om ett system uppnår hög 

användbarhet. 

!
Till den grafiska designen användes ett typsnitt för att hålla en konsekvent, minimalistisk och 

enkel design. För att skapa variation och skillnader användes olika teckenstilar och både 

versaler och gemener av typsnittet. Applikationen önskades inge ett lekfullt men ändå ett seriöst 

intryck då applikationen inte är avsedd för barnen utan vårdnadshavare och personal. En 

primärfärg valdes ut i form av en havsgrön nyans som användes genomgående i applikationen. 

Denna färg kompletterades sedan med vitt och gråa nyanser. I ett tidigt skede reflekterades det 

även kring att använda en sekundärfärg på olika element för att skapa en tydligare distinktion. 

Dock valdes detta bort för att hålla designen så avskalad och enkel som möjligt. 
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3.2.6 Prototyper !
En prototyp fungerar som en visualisering och representation av ett systems design. De kan 

demonstrera ett koncept i ett tidigt stadie och fungera för att testa konceptet mer ingående i ett 

senare skede. Det som utmärker en prototyp är att den är interaktiv (Benyon et al. 2005, s. 254). 

Även om prototypen är i pappersform eller gjord i ett mer avancerat mjukvaruprogram så måste 

det hända något när användaren utför en handling. En prototyp i någon form är viktig för att den 

tilltänkta användaren av ett system ska kunna testa det och bli involverade i designprocessen.     

!
Lo-fi!
En lo-fiprototyp görs i en designprocess tidiga stadier. De fokuserar på breda underliggande 

designidéer som exempelvis innehåll, form och struktur, huvudfunktioner och 

navigationsstruktur (Ibid, s.256). Benyon et al. anser att det är viktigt att det inte spenderas för 

mycket tid och energi på att utforma dessa, utan de är tänkt att produceras lika snabbt som de 

kan kastas bort. Lo-fiprototyper fångar upp väldigt tidiga designidéer och ska hjälpa till att 

generera och utvärdera många möjliga designlösningar. 

!
Något som är viktigt att tänka på när man producerar lo-fiprototyper är att fokusera på de breda 

och allra viktigaste elementen i en design. Benyon (2005, s. 257) menar att det kan bli svårt för 

en användare att förstå om det blir för detaljerat. Det är en balansgång i att vara tillräckligt 

detaljerad för att någon ska kunna använda den utan att designern hjälper till, och att lägga till 

för mycket detaljer så att någon måste guida användaren genom testet, något som kan påverka 

användarens reaktioner.    

              

Utifrån de storyboards och enkla skisser som framtagits i ett tidigare stadium kunde sedan två 

lo-fiprototyper med tydligare gränssnitt utvecklas, en för mobiltelefon och en för surfplatta (se 

figur 3 och 4). Gränssnittet var fortfarande väldigt enkelt utformat och fokuserade endast på 

interaktionerna i applikationen. Till lo-fiprototyperna användes prototyp-programmet Balsamiq 

Mockups, där det relativt snabbt kunde skapas modeller där alla tilltänkta element i 

applikationen i form av menyer, textrutor, ikoner och dylikt kunde läggas in. Det skapades en 

modell för varje sida i applikationen samt för varje interaktionssteg. Modellerna från Balsamiq 

skrevs ut och kunde sedan testas på användare som på ett enkelt vis kunde gå igenom alla steg 

och låtsas utföra de uppgifter som skapats. Det skapades även separata bilder utöver 
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smartphonemodellerna för alla utomstående element, exempelvis rutor eller notiser som dyker 

upp under interaktionen. Dessa kunde sedan visas för användaren under användartestet när de 

“klickade” på en viss knapp. 

 

!
!
!
!!!!!!!!
!

!

!!
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Figur 3. Exempel på smartphoneprototyp.  

Figur 4. Exempel på surfplatteprototyp.   



Hi-fi!
En hi-fiprototyp är väldigt lik den slutgiltiga produkten till utseende och känsla. Dessa är 

producerade i mer komplexa mjukvaroprogram. De är väldigt användbara för att genomföra en 

detaljerad utvärdering av innehåll, visuella element, funktionalitet och media (Ibid, s. 254). De 

är exempelvis väldigt bra att använda för att se om en användare kan lära sig använda ett system 

inom en viss tid. hi-fiprototyper utvecklas relativt sent i en designprocess där idéer redan tagit 

sin form. 

!
Något som är viktigt att ha i åtanke vid utveckling av en hi-fiprototyp är att de är så 

verklighetstrogna att människor kan tro att det är ett riktigt system. Detta kan skapa förvirring 

hos användaren om designern inte noga kollat upp detaljer och idéer innan. Något annat som är 

viktigt att tänka på är att denna sortens prototyp är relativt tidskrävande att skapa (Ibid, s. 255). 

Det krävs mycket energi och arbete för att skapa en verklighetstrogen och detaljrik prototyp 

som kan testas på ett framgångsrikt sätt.   

!
Till utformandet av de hi-fiprototyper som är slutprodukten av detta examensarbete föll valet på 

prototypprogrammet Axure RP. Med detta program kan det skapas interaktiva prototyper för 

webbsidor och mobilapplikationer. Med Axure kunde en responsiv och realistisk prototyp av 

applikationen skapas som sedan kunde testas av användare så som om det vore en riktig 

applikation. Två hi-fiprototyper skapades, en med gränsnittet för smartphone och en för 

surfplatta. I dessa prototyper fanns även den grafiska designen representerad.  

!!
3.2.7 Användartester!
En central del i arbetet med interaktionsdesign är användartester. Genom användartester kan 

designers identifiera hur väl de avsedda användarna kan interagera med ett system, hur lätt de 

når sina mål men även synliggöra möjliga problem (Preece et al. 2002, s. 431). Det främsta 

syftet med användartester är att utvärdera hur väl användaren navigerar sig i systemet för att 

sedan förbättra designen och uppnå så hög användbarhet som möjligt.  

!
Under ett användartest genomför testpersonen ett antal förutbestämda uppgifter som observeras 

och dokumenteras. Under testet noteras ofta tiden det tar för en användare att genomföra 
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uppgiften, vilken väg användaren går för att nå sitt mål samt vilka möjliga problem som uppstod 

på vägen. Det finns flera olika metoder för att dokumentera ett användartest, att anteckna, 

fotografera eller filma är vanliga exempel. Ett sätt att få en bredare och djupare bild av hur 

användaren interagerar med systemet är att innefatta andra tekniker under testet. Intervjuer, 

enkäter och thinkaloud  är exempel på tekniker som kan generera en bättre förståelse för hur 1

och varför användaren agerar på ett visst sätt (Preece et al. 2002).  

!
Enligt Nielsen (2000) räcker det att genomföra fem tester med fem användare för att identifiera 

den största delen av de användbarhetsproblem som finns. Designprocessen bör dock vara 

iterativ och användartester bör genomföras vid ett flertal tillfällen under projektets gång. Att 

testa för att sedan revidera designen och testa ytterligare är det mest effektiva sättet att uppnå 

hög användbarhet. Nielsen poängterar dock att ett högre antal testpersoner krävs om systemet 

har två eller flera skilda målgrupper, exempelvis föräldrar och barn. Dessa grupper av 

användare kan skilja sig relativt mycket och det är därför bra att involvera både grupperna i 

testerna. I detta fall är Nielsens (2000) rekommendation att genomföra tester med 3-4 användare 

inom varje grupp.  

!!
Genomförande av användartester!
Mål. Målet med våra användartester var att identifiera möjliga problem med navigation och 

struktur i applikationen. Ett annat mål med testerna var att få feedback på de funktioner och den 

information som visas.  

!
Testpersoner. Då applikationen har två skilda målgrupper med olika syften för användning 

följdes Nielsens (2000) rekommendation att genomföra tester med några användare inom varje 

grupp. Tre personer från vardera grupp valdes ut. Som tidigare nämnts kan båda dessa grupper 

innefatta både vana och ovana användare av teknik och digitala medier. Därför valdes personer 

även ut på denna grund för att på bästa sätt representera den tilltänkta målgruppen.  

!
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 En metod där användaren pratar högt under testet och förklarar hur den tänker och varför den agerar som den 1

gör. 



Testuppgifter. Testuppgifter skapades utifrån de funktioner som skapats i applikationen. För att 

identifiera möjliga problem testades alla olika delar. Testerna önskades identifiera dessa delar:  

• Namngivning av etiketter - är etiketterna tydliga och beskriver vart användaren hamnar?  

• Struktur - ligger information i applikationen på rätt plats? 

• Effektivitet - hur effektivt kan användarna nå sina mål i applikationen? 

• Förstagångsanvändande - hur enkelt är det för användaren att förstå designen när den möter 

applikationen för första gången?  

!
Genomförande. Då designprocessen var iterativ så genomfördes tester under olika faser i 

projektet. Sammanlagt genomfördes nio tester, fyra lo-fitester och fem hig-fitester. Innan 

utförandet informerades testpersonerna om syftet med applikationen, hur lång tid det skulle ta 

samt hur förloppet kommer dokumenteras. Denna information erhöll testpersonerna i form av 

ett missivbrev (se bilaga 5). I detta brev betonades det även att testet avser att testa 

applikationen, inte testpersonerna, det finns alltså inga rätt eller fel sätt att utföra uppgifterna på.  

!
Testerna genomfördes med en testperson åt gången vid ett bord i en lugn miljö. Under testerna 

användes den metod som Preece et al. (2002) kallar för thinkaloud. Testpersonerna blev 

ombedda att tänka högt under sin interaktion med prototypen för att berätta hur hen resonerade 

och tänkte. Testpersonerna blev introducerade till ett antal scenarios med tillhörande uppgifter 

att genomföra (se bilaga 6). Efter testet genomfördes även en kort intervju för att få svar på hur 

användaren upplevde testet och vad som ansågs som bra och svårt. Alla testpersoner 

genomförde samma uppgifter och alla tester följdes upp med samma intervjufrågor. På detta sätt 

kunde en jämförande analys av testerna genomföras. Till hi-fitesterna anpassades uppgifterna då 

hi-fiprotoptyperna var mer fullständigt utvecklade och innehöll reviderade etiketter och annat 

innehåll.  

!
För att uppnå en hög tillförlitlighet spelades testerna in med videokamera vilket underlättade att 

i efterhand genomföra en djupare analys av resultatet. Efter samtliga användartester skapades en 

sammanfattning av resultatet som sedan analyserades för att identifiera eventuella problem och 

svårigheter som uppkommit, men även vad som fungerade bra. De största problemen och mest 
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övergripande åsikterna som framkommit sammanställdes för att prioritera vilka funktioner och 

aktiviteter som behövde revideras och ytterligare utvecklas.  

!
!
4. Resultat och analys !!

I inledningen av detta kapitel beskrivs resultaten av de metoder som tillämpats i projektet. 

Slutligen ges en ingående presentation av applikationens funktioner och design med en analys 

av de beslut som tagits under designprocessen.  

4.1 Fokusgrupp !
Då intervjun var semistrukturerad gavs intervjupersonerna stort utrymme att tala fritt vilket 

genererade relativt omfattande kvalitativ information. För att i nästa steg i arbetsprocessen dra 

nytta av resultatet krävdes det att den insamlade datan analyserades och konkretiserades. Detta 

för att urskilja den mest relevanta informationen. Nedan presenteras en analys och 

kategorisering av den insamlade datan utifrån de viktigaste slutsatserna som dragits.  

!
Digital vana och kunskap. Teknikvana och kunskapen gällande digitala medier varierade mellan 

de fyra informanterna. Privat använder alla informanter e-post och även sociala medier i olika 

utsträckning, och det som främst används är Facebook och Instagram. De två pedagoger som 

arbetar inom skola skiljde sig relativt mycket åt gällande vana att använda digitala medier både 

privat och i arbetet. En av pedagogerna använde inte några digitala medier alls inom arbetet för 

att kommunicera med vårdnadshavare, dock menar hon att ämnet har kommit upp till diskussion 

på hennes arbetsplats och hon ser det som en bra väg att gå. Den andra pedagogen använder 

både e-post och Instagram i kommunikationen. Syftet med Instagram-kontot som används är att 

publicera bilder och videoklipp på barnen och de aktiviteter som görs under dagarna. På kontot 

brukar personalen även publicera en bild på veckans planering.  

!
Båda vårdnadshavarna kommunicerar med personalen vid sitt barns förskola via e-post. Där kan 

de kommunicera privat information gällande det enskilda barnet men även erhålla information i 
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form av veckobrev och månadsbrev. Båda beskriver att syftet med att använda e-post är att 

minimera papper. Dock kan föräldrar få information på papper om så önskas. 

!
Möjligheter med digitala medier. Vid den förskoleklass där Instagram används kunde 

pedagogen och vårdnadshavaren se många fördelar med detta kommunikationsätt. Genom 

Instagram kan information spridas väldigt snabbt och effektivt. Pedagogen i förskoleklassen 

menar även att mycket tid kan sparas då långa informativa veckobrev och månadsbrev inte 

längre behöver skrivas lika utförligt då vårdnadshavarna får regelbunden information genom 

bilder. Frågor via e-post från vårdnadshavare har även minskat markant sedan Instagram 

började användas. Vårdnadshavaren i förskoleklassen där Instagram används hade aldrig använt 

Instagram förut utan skapade ett konto på grund av att klassen använde det som 

kommunikationskanal. Hon menar vidare att man som förälder blir mer engagerad i sitt barns 

vardag när man dagligen kan följa vad de gör.  

!
Något som framhölls som positivt med digital kommunikation var att information går att nå när 

och var som helst. Det är lättare att kontrollera att information kommer fram än när den 

förmedlas via papperslappar som lätt kommer bort. Separerade föräldrar kan även på ett bättre 

sätt garanteras information även om de inte hämtar eller lämnar på förskola/skola.  

!
Svårigheter med digitala medier. De problem som främst diskuterades var möjlig exkludering 

av vårdnadshavare men även barn. Vårdnadshavare som inte har tillgång till tekniken som krävs 

riskerar att uteslutas ur kommunikationen. Det fanns dock en gemensam åsikt att om 

majoriteten av vårdnadshavarna har tillgång till ett digitalt medium så ska dessa inte nekas 

användning pågrund av de få som inte har tillgång. Informanterna tar upp att detta problem 

skulle kunna lösas med att de vårdnadshavare som saknar möjligheten erbjuds att nå 

informationen via en dator eller ipad när de kommer till förskolan eller skolan och självklart 

även förses med papperslappar med information.  

!
Det andra problemet som diskuterades var att det kan finnas barn som inte får vara med på bild 

av olika anledningar och att det finns en risk att dessa barn utelämnas ur dokumentationen. 
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Detta kan bli ett problem i barngrupper, i synnerhet grupper med äldre barn då dessa har en 

tydligare uppfattning om detta.  

!
Ett område som togs upp under intervjun var risken att tappa den muntliga kommunikationen 

om ett digital medium används. Detta var något som pedagogen vid fritidshemmet beskriver 

kommit på tal under ett personalmöte där ämnet diskuterats. Både pedagogen och 

vårdnadshavaren vid förskoleklassen där Instagram används menar dock att detta inte är en risk 

då informationen som oftast diskuteras vid den muntliga kontakten gäller det enskilda barnet. 

Vidare kommer informanterna i intervjun fram till att om information förmedlas till 

vårdnadshavare via ett digitalt medium kan den muntliga kommunikationen fokusera på annat. 

Personalen behöver då inte förklara för vårdnadshavarna vad som gjorts under dagen. De kan 

istället diskutera kring bilder och information som publicerats.  

!
Mål och behov. Något som framhölls av alla informanter var att om digitala medier ska kunna 

användas på ett effektivt sätt krävs det att det är enkelt att förstå och använda. Det poängterar att 

något som är komplicerat att använda riskerar att skapa en motsättning hos användarna. En 

annan viktig aspekt som togs upp är att systemet är låst och inte kan nås av obehöriga, att 

personalen får ansvaret att bestämma vem som får tillgång till informationen som visas.   

!
Funktioner och innehåll. Det som ansågs passa en digital tjänst bäst var information gällande 

hela barngruppen. All information som tidigare förmedlats via papperslappar skulle passa att 

istället förmedla via en digital tjänst. Privat information gällande enskilda barn ansågs bäst att 

kommunicera muntligt eller via e-post.  

!
•	
 Planering. Något som önskades hos informanterna var en planeringsfunktion där personalen     

kan lägga upp en planering för veckan som vårdnadshavarna enkelt kan nå.  

!
•	
 Påminnelser. Påminnelser om exempelvis matsäck och tidigare stängning framhölls av     

informanterna som en önskvärd funktion. Detta är information som lätt kan missas eller 

glömmas bort när den förmedlas muntligt eller via papper. Informanterna diskuterade vidare att 

vårdnadhavarna själva skulle kunna välja om de vill ha en påminnelse på specifika händelser.  
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!
•	
 Daglig uppdatering. Uppdateringar i form av text, bilder och videoklipp på vad barnen gör     

under dagarna var ett önskemål hos informanterna. En gemensam uppfattning hos 

informanterna är att bilder säger mer än vad ord kan göra. Pedagogen som arbetar på fritidshem 

beskriver hur även dem börjat arbeta mer med bilder genom att använda digitala fotoramar i 

hallen till fritidshemmet.  

!
•	
 Närvaro. Något som ansåg som en väldigt användbar funktion var möjlighet att hantera     

närvaro digitalt. Då både närvarolistor och möjlighet för vårdnadshavare att anmäla sjukdom 

eller ledighet.  

!
•	
 Övriga funktioner. Något som som togs upp under intervjun var möjlighet för     

vårdnadshavare att skriva kommentarer på den information som läggs upp. Även matsedel och 

veckobrev var något som diskuterades. Att information gällande e-postadresser och 

telefonnummer till föräldrar skulle finnas i applikationen var något som sågs som användbart, 

då denna information skulle vara lätt att nå och minska arbetet med skriftliga telefonlistor.  

!
4.2 Användartester!
!
4.2.1 Lo-fitester!
I det första stadiet av användartester genomfördes tester med fyra olika användare (se figur 5). 

Två av dessa representerade målgruppen personal och två representerade målgruppen 

vårdnadshavare. I dessa första användartester testades gränssnittet skapat för smartphone. Två 

personer testade gränssnittet avsett för personalen och de andra två testade gränssnittet avsett 

för vårdnadshavare. Testpersonerna var i åldrarna 20-55 och var sedan tidigare vana användare 

av Iphone och mobilapplikationer.  

!
Pågrund av arbetets omfång genomfördes lo-fitester enbart på gränssnittet för mobiltelefon. Det 

valdes att inte lägga någon tid på lo-fitester av surfplatta då båda gränssnitten är väldigt lika 

med endast mindre skillnader. Dock framkom information som var relevant även för 

utvecklingen av gränssnittet för surfplatta.  
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!
Ett problem som uppstod under båda testerna som ämnade att undersöka personalens gränssnitt 

var att testpersonerna hade svårigheter att hitta funktionen för att ta en bild. De båda började 

leta efter en kamerafunktion, både i huvudmenyn samt den lokala navigationen, utan resultat. 

En av testpersonerna klickade sig efter en stunds betänketid in på symbolen för skapa inlägg 

och hittade där kamerafunktionen. Den andra testpersonen lyckades inte hitta kamerafunktionen 

och gav tillslut upp. I den efterföljande intervjun poängterade även båda testpersonerna detta 

problem och förslog att en kamerafunktion borde vara ständigt synlig (se figur 6).  

!
!
!
!
!

!
!

!
!
När testpersonerna ombads att leta efter en viss händelse ett visst datum uppstod det lite 

förvirring hos en av testpersonerna. Denne var osäker på om man skulle klicka på etiketten 

Planering eller Veckobrev för att nå denna information. Tillslut klickade testpersoner på 

Planering och hittade informationen där. Den grundläggande navigationen och designen i 

applikationen var enligt testpersonerna tydlig och lätt att förstå. Det tog ingen längre tid för dem 
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Figur 6. Första versionen på 
Hem där kamerafunktionen 
var gömd bakom 
inläggsknappen. 

Figur 5. Foto taget under användartest. 



att genomföra de förbestämda uppgifterna och de lyckades nå sina mål utan större misstag eller 

tveksamheter.  

!
4.2.2 Hi-fitester !
Efter revideringar och omdesign av lo-fiprototyperna skapades två hi-fiprototyper, en som 

visualiserade gränssnittet för Ipad och en för Iphone. Hi-fitester genomfördes i två olika faser. 

I de första testerna visades prototyperna på datorn och genomfördes med 3 testpersoner. 

Testerna var informella och syftade till att få snabb feedback och respons på designen och 

utvalda delar av applikationen.  

!
I den andra fasen genomfördes mer strukturerade tester med tre testpersoner. I dessa tester 

följdes de uppgifter som skapats i ett tidigare skede till lo-fitesterna, dock med vissa ändringar. 

Två av testpersonerna i hi-fitesterna var sedan tidigare vana Iphoneanvändare. Den tredje 

personen hade aldrig ägt en Iphone men använder en smartphone av annan modell.  

!
Testpersonerna gav positiv feedback på enkelheten i gränssnittet och designen. Något som 

önskades undersökas mer ingående under hi-fitesterna var om testpersonerna förstod syftet och 

funktionen av de redigeringssymboler som går att finna i gränssnittet för personal. Under 

testerna visade det sig att testpersonerna förstod detta på ett tydligt sätt, mycket pågrund av sin 

konsekventa design och distinktion till resterande navigation.  

!
!
4.3 Mobilapplikationen Gruppis !
Utvecklingen av smartphones och mobilapplikationer har de senaste åren ökat och denna 

progression förutspås att fortsätta i samma takt. Detta för med sig nya behov och krav på att 

kunna kommunicera och nå information oberoende av plats och tid. Utifrån denna grund tror vi 

att en applikation med Gruppis funktionalitet och syfte skulle bli en framgångsrik produkt ute 

på marknaden.  

!
I skapandet av applikationen har vi strävat efter att följa de riktlinjer som sammanställts utifrån 

Nielsen (1995), Schneiderman (1998), Gong och Tarasewich (2003) principer gällande 
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gränssnittsdesign. Detta för att uppnå hög användbarhet och effektivisera interaktionerna i 

applikationen. Processen har innefattat förarbete i form av intervjuer, konceptutveckling samt 

PACT-analys. Resultaten från dessa metoder har sedan används i utvecklingen av lo-

fiprototyper som testats och reviderats. Den slutliga produkten i designprocessen är två hi-

fiprototyper av applikationen Gruppis. Den ena prototypen visualiserar det tilltänkta gränssnittet 

för smartphone och det andra för surfplatta. Fling (2009) och Tarasewish (2003) argumenterar 

för kontextens betydelse när man skapar gränssnittsdesign för mobila enheter. Detta var något 

som hade stor betydelse för våra designbeslut då kontexten applikationen är avsedd att användas 

i kan innehålla många störningsmoment och interaktionen förväntas ske i tidskritiska 

situationer. 

!
De två problemområden som diskuterades i den tidigare skrivna C-uppsatsen och fokusgruppen 

gällande digitala medier i skolmiljö var eventuell exkluderande av vårdnadshavare och barn 

samt risk för att förlora den muntliga kommunikationen. Detta är något som funnits i åtanke vid 

skapandet av applikationen. Barngrupper kan se olika ut och då applikationen är avsedd att 

kunna användas av allt ifrån hela förskolor, enskilda skolklasser till mindre privata grupper som 

exempelvis familjedaghem, har den anpassats efter detta. Applikationen utgår från sidan Hem 

där publicerade bilder, videoklipp eller textnotiser samlas. Detta skapar en möjlighet att anpassa 

innehåll efter önskemål. Om en skolklass exempelvis har en majoritet av barn som inte får eller 

vill vara med på bild så kan de välja att endast publicera texter och notiser. Detta innebär att 

sidan Hem aldrig förlorar sitt syfte. 

!
I en applikation som Gruppis får vårdnadshavare en daglig uppdatering och blir därmed 

frekvent informerade om vad som händer under dagarna. Detta tillför ytterligare en dimension 

till den muntliga kommunikationen som sker vid hämtning och lämning. Istället för att personal 

behöver berätta för varje enskild vårdnadshavare om vilka aktiviteter som skett under dagen 

eller vad de arbetar med just nu, kan kommunikationen fokusera på annan viktig information. 

!
Hela designprocessen som genomgående beskrivits i rapporten resulterade i två hi-fiprototyper. 

Nedan beskrivs dessa utifrån de sex huvudsidor som går att nå från den globala navigationen i 

applikationen. 
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4.3.1 Hem 
Applikationens främsta användningsområde är det informationsflöde som användaren når så 

fort den öppnar applikationen. Detta fungerar som en startsida där all publicerad information 

visas. I den tidigare skrivna C-uppsatsen framkom det att bilder var något som vårdnadshavare 

uppskattar. Även personal ansåg att det var ett bra sätt att informera och uppdatera 

vårdnadshavare med vad som görs under dagarna och vad de arbetar med. Hem består av ett 

flöde med bilder, videoklipp och notiser, beroende på vad personalen väljer att publicera (se 

figur 7). Här kan personalen välja att skapa textinlägg med tillhörande bilder eller enbart 

publicera bilder eller text och kortare notiser. Dessa kommer visas på rad efter varandra i flödet 

där användaren får scrolla nedåt för att få ta del av tidigare inlägg.  

!
!
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Bild 7. Hi-fiprototyp som visar sidan Hem.   



Vårdnadshavarna kan här få en daglig uppdatering och kan följa sitt barn och hela barngruppen 

under dagen. Notiserna kan vara kortare påminnelser om tidigare stängning eller medtag av 

matsäck. I flödet visas även notiser när något ändrats eller lagts till i applikationen, exempelvis 

när en uppdatering har gjorts i kalendern. Detta för att vårdnadshavare snabbt ska kunna få en 

överblick över alla händelser och uppdateringar genom att bara öppna applikationen.  

!
Startsidan har två skilda gränssnitt, beroende på om användaren tillhör gruppen personal eller 

vårdnadshavare. Personal har i sitt gränssnitt tillgång till ett redigeringsläge i form av två 

knappar; en kamerasymbol och en pennsymbol. Här ska de enkelt och smidigt kunna välja att 

antingen publicera en bild, och trycker då på kameran, eller att skapa ett skriftligt inlägg och 

väljer då pennan. Hem ser likadant ut för vårdnadshavare, förutom att redigeringssymbolerna 

inte är tillgängliga. Vårdnadshavare kan endast betrakta flödet samt kommentera inlägg. 

!
Något som reviderats efter de första skisserna var utseendet på inläggen. Inläggen skildes först 

åt endast med en tunn linje. Efter användartester och grundlig granskning skapades dock en 

tydligare ruta kring varje enskilt inlägg. På så sätt blev det en tydligare distinktion mellan 

inläggen och användaren får en bättre förståelse för var ett inlägg börjar och slutar samt var 

denne kan trycka för att komma in på inlägget för att läsa mer. 

!
Global navigation !
I applikationen blir menyn synlig först när användaren klickar på menysymbolen uppe i 

sidhuvudet. Valet av en dold meny grundades i att alla sidor i applikationen är en fördjupning av  

informationen som visas på Hem. Hem kommer besökas mer frekvent medan de andra sidorna i 

applikationen besöks mer sällan och när det finns ett specifikt syfte eller mål. En annan 

motivering till en dold meny är det skapar mer yta för information på varje sida.  

!
En annan komponent som behövde tas i beaktande var personalens lokala navigation. Denna ska 

vara ständigt synlig och skiljer sig mellan de olika sidorna. Vi valde att placera denna 

navigation längst ned på varje sida. För att skapa en tydlig distinktion mellan den lokala och 

globala navigationen var dessa, förutom att den ena är dold och den andra synlig, i olika färg 

och form.    

!
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Inlägg och kamera!
Denna del av applikationen är endast tillgänglig för användargruppen personal. Här kan de 

fotografera, filma och skapa inlägg som publiceras i flödet. Denna interaktion sker i olika steg 

och var något som lades mycket tid på att utforma. Interaktionen har reducerats så mycket som 

möjligt för att begränsa antalet steg och tid det det tar för användaren att genomföra uppgiften.  

!
I de första skisserna som skapades placerades kamerafunktionen inne på skapa inlägg. 

Användaren var då tvungen att först gå in på denna sida för att hitta kamerasymbolen. Detta var 

dock något som vid de första användartesterna reagerades negativt på. Testpersonerna hittade 

inte det de sökte och blev förvirrade. Det beslöts därför att lägga till en ständigt synlig 

kamerasymbol bredvid symbolen för att skapa ett inlägg. På detta sätt kan användaren snabbt ta 

en bild och sedan skapa ett inlägg utifrån bilden (se figur 8 och 9).  
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Figur 8. Lo-fiprototyp av Hem, där 
endast en redigeringsknapp fanns 
tillgänglig.  

Figur 9. Hi-fiprototyp av Hem, där det 
lagts till en kamerasymbol.  



I första omgången av hi-fitesterna upptäcktes ytterligare en svårighet att ta i beaktning gällande 

skapandet av ett inlägg. Detta problem upptäcktes när användaren befann sig inne på en annan 

sida i applikationen, exempelvis Arkiv, och ombads publicera ett inlägg. Användaren var här 

tvungen att tänka efter vart denne skulle vända sig för att genomföra denna uppgift. En av de 

tolv designprinciper som tidigare beskrivits behandlar vikten av att reducera belastning för 

användarens närminne. Gränssnittet bör utformas på ett sätt där användaren behöver memorera 

så lite information som möjligt för att kunna utföra en uppgift (Gong & Tarasewich 2004; 

Schneiderman 1998). Med denna princip i åtanke övervägde vi att placera symbolerna för 

kamera och inlägg även i den globala menyn. På detta sätt behöver användaren inte komma ihåg 

på vilken sidan dessa symboler går att nå utan kan snabbt komma åt dem direkt i menyn. Vi 

valde dock att inte genomföra denna ändring då vi tror att användaren snabbt lär sig var de kan 

nå symbolerna, då dessa alltid ligger synliga på Hem.   

!
I den första versionen av Hem fanns all text i inläggen synlig för användaren. Detta var dock 

något som ändrades under processens gång. Istället är den text som personalen väljer att skriva 

in begränsad till en rubrik och några rader. Därefter får användaren klicka sig in på inlägget för 

att ta del av all text och eventuella bilder. Detta för att minska interaktion och distraktion i form 

av längre scrollning. Nu presenteras istället information i olika nivåer och användaren kan själv 

välja om de vill fördjupa sig i ett inlägg. Detta är något som Gong & Tarasewich (2004) samt 

Nielsen (1995) framhåller som ett effektivt sätt att anpassa gränssnittet efter den begränsade 

skärmytan. En annan princip som uppfylls efter denna revidering är användarnas känsla av 

kontroll, de kan nu själva välja vad de vill ta del av.  

!
4.3.2 Kalender  
En funktion i applikationen som vi tror användarna kommer ha stor användning för är sidan 

Kalender. Resultat av fokusgruppen visade på att det skulle vara användbart att kunna skapa 

veckoplaneringar och ha tillgång till en kalender i en applikation. Det framkom även i vår c-

uppsats att vårdnadshavare inte alltid har tid att gå in på förksolan och titta på en uppsatt 

kalender. Att denna information istället skulle vara platsoberoende och kunna tillgås utanför 

skolan var därför något vi ansåg viktigt och användbart. Det skulle även vara positivt för 
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personal att snabbt kunna nå den informationen under dagen. Information skulle på detta sätt nå 

fram till fler vårdnadshavare och inte missas eller glömmas bort på samma sätt.  

!
Precis som Hem så har Kalender två skilda gränssnitt. Vårdnadshavare kan endast betrakta 

kalendern, medan personal har möjlighet att redigera. Personal kan lägga in valfri aktivitet samt 

tid för aktiviteten för alla dagar. En interaktion som är möjlig för vårdnadshavare är att välja att  

få en påminnelse om en specifik aktivitet eller händelse. Om till exempel matsäck ska medtagas 

på torsdag kan de välja att få en påminnelse om detta på exempelvis onsdag kväll.  

!
Att skapa en redigeringsbar kalender anpassad efter en smartphones skärmstorlek var inte helt 

enkelt och det har efter användartester gjorts ett flertal revideringar. Av egna erfarenheter samt 

resultat av fokusgrupp har det framkommit att användaren gärna vill ha en tydlig överblick av 

en hel vecka och tillhörande aktiviteter. I denna arbetsmiljö är det framförallt hela veckans 

information som är mest relevant. Vi valde därför att utforma kalendern i två olika vyer. Det 

första användaren möts av är en vy över den aktuella veckan (se figur 10). Användaren kan även 

välja att klicka på aktuell månad och kommer då till en mer traditionell kalendervy. Denne kan 

här klicka på valfritt datum och en ruta med den dagens aktiviter blir synlig.  

!
Något som diskuterades var det faktum att i skolmiljön är endast vardagar som är relevanta. Att 

helgdagar finns med i kalenderns ansågs först onödigt då det förmodligen sällan kommer vara 

några aktiviteter planerade då. Däremot ville vi inte exkludera möjligheten att kunna skriva i en 

aktivitet under helgdagar, och lördag och  söndag slogs därför ihop i en ruta. Detta för att 

utnyttja skärmytan i så stor grad som möjligt till de andra dagarna. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
4.3.3 Veckobrev 
Om vårdnadshavare skulle kunna ta del av vecko- och månadsbrev eller andra informationsbrev 

i applikationen var något som diskuterades. Det som övervägdes var främst hur det skulle 

fungera rent tekniskt. Det får inte bli ett alltför krävande steg för personalen som  

ska lägga upp dessa brev, utan det måste gå väldigt smidigt om vi ska uppfylla applikationens 

krav på enkelhet och tillgänglighet. Personal skriver förmodligen dessa brev i en ordbehandlare 

i en dator. Antingen skulle de kunna spara detta dokument som en PDF och sedan använda en 

drag and drop-funktion i en molntjänst. Detta skulle sedan kunna sparas ned till telefonen eller 

surfplattan och därifrån läggas in i applikationen. Detta var dock något som vi ansåg som ett 

relativt krångligt och krävande steg för personalen, i synnerhet för ovana användare. En annan 

idé var att personalen skulle kunna skriva veckobrevet direkt i ett online-dokument och sedan 

föra över det som en länk i applikationen. Det sista förslaget skulle förmodligen vara minst 

krävande rent tidsmässigt och kunskapsmässigt för användaren.  
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Figur 10. Hi-fiprototyp av sidan Kalender. 



!
Även om många vårdnadshavare nu för tiden får veckobrev eller månadsbrev via e-post anser vi 

att det skulle vara användbart att nå denna information i applikationen. Veckobrevet skulle då 

förmodligen inte glömmas bort lika lätt eller komma bort bland annan e-post i inkorgen. De 

förskolor och skolor som skriver ut vecko- eller månadsbrev på papper och delar ut till alla 

vårdnadshavare skulle spara mycket tid och energi. De skulle även kunna försäkra sig om att 

informationen når fram till alla om det förmedlas via applikationen.    

!
!
4.3.4 Matsedel  !
En matsedel var något som från början inte ämnats implementeras i applikationen. En del 

förskolor och skolor, exempelvis de inom Stockholms stad, har redan en matsedel på hemsidan. 

Något som övervägdes var att en publicering av en matsedel i applikationen då skulle bli ett 

onödigt och tidskrävande moment för personalen. Dock anser vi att en matsedel skulle vara 

användbar för privata verksamheter och barngrupper som inte publicerar denna information 

digitalt. Matsedel var även något som diskuterades under fokusgruppen och ansågs positivt. Vi 

hade även i åtanke att denna information är något som många förskolor och skolor vanligtvis 

brukar informera vårdnadshavarna om vilket är uppskattat i många fall.  

!
Det första användaren möts av när de kommer in på Matsedel är den aktuella veckans matsedel i 

form av en lista (se figur 11).  Personalen kan sedan enkel trycka på en av dagarna och en ruta 

fälls ned där de kan både redigera och lägga till en maträtt. Vi valde att ha en färdig mall att 

fylla i för lunch och mellanmål, så att användaren ska behöva skriva så lite som möjligt.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
4.3.5 Kontakt !
En kontaktsida i någon form var från tidigt en påtänkt funktion. På denna sida kan personal 

enkelt hitta vårdnadshavare och välja att ringa eller skicka e-post. Här finns all 

kontaktinformation samlad och personalen kan enkelt nå under dagen. Detta gör att de slipper 

onödiga och tidskrävande moment, som att gå ifrån barngruppen och leta i pärmar eller bland 

papper efter kontaktlistor. Kontakt är även användbar för vårdnadshavare som enkelt kan hitta 

andra vårdnadshavare om de skulle vilja komma i kontakt.  

!
Varje enskild vårdnadshavare ska ha möjlighet att välja vem som kan se den privata 

kontaktinformationen, antingen endast personal eller även andra vårdnadshavare i gruppen. 

Diskussioner fördes även kring hur kontaktlistan skulle utformas. En initial idé var att 

kontaktlistan skulle utgå från barnens namn. För att nå en vårdnadshavarnes kontaktinformation  

behövde användaren först klicka på barnets namn och sedan på vårdnadshavarens namn, och där 
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Figur 11. Hi-fidelityprotop 
av sidan Matsedel. 



komma in på en kontaktsida. Denna interaktion skulle då ske i många steg, vilket vi ville 

undvika. Något som är viktigt i detta sammanhang är att barnets namn finns med, då det kan 

vara svårt för både personal och vårdnadshavare att kunna alla vårdnadshavares namn utantill.  

!
För att undvika ett extra steg i interaktionen men ändå behålla möjligheten att nå 

kontaktinformationen via barnets namn skapades en ny design. Kontaktlistan utgår nu istället 

från personal och vårdnadshavares namn. Dock finns barnets namn fortfarande synligt nedanför. 

Gäller det personal så står det endast personal på den platsen (se figur 12).  

     

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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Figur 12. Lo-fiprototyp och hi-fiprototyp av sidan Kontakt. 



4.3.6 Arkiv!
Arkivet gör det möjligt för både personal och vårdnadshavare att gå tillbaka och titta på tidigare 

publicerade bilder och inlägg. Här kan användaren välja mellan att se alla inlägg eller enbart 

bilder som tidigare publicerats i flödet. Utifrån C-uppsatsen som tidigare skrivits i ämnet samt 

fokusgruppen framkom det att bilder är en väldigt central och uppskattad del av 

kommunikationen. I de första skisserna fanns enbart ett bildarkiv med, men detta utvecklades 

och det lades till en möjlighet att kunna se alla inlägg, även de med bara text (se figur 13). För 

de användare  som eventuellt inte aktivt följer och kollar av flödet kan arkivet vara ett bra 

alternativ, då denne kan få en överblick över alla uppdateringar och enkelt välja vilken vecka 

eller månad denne vill titta på. Arkivet kan även vara användbart för personal som vill använda 

foton till dokumentation på barnen och har då dem sparade i applikationen tillsammans med 

datum och text. 

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
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Figur 13. Lo-fiprototyp och hi-fiprototyp  av sidan Arkiv. 



4.3.7 Min profil !
Eftersom applikationen kräver att användaren har inloggningsuppgifter krävs det en profilsida 

för varje enskild användare (se figur 14). På denna sida kan användaren fylla i sitt namn, 

telefonnummer och e-postadress samt namnet på sitt barn. De erbjuds även en möjlighet att 

lägga till en profilbild. Informationen som publiceras på Min profil är den information som visas 

på sidan Kontakt. 

!
Här erbjuds även vårdnadshavare möjligheten att välja om kontaktinformationen enbart ska vara 

synlig för personal eller om den ska vara synlig för alla medlemmar i gruppen.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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Figur 14. Lo-fiprototyp och hi-fiprototyp av sidan Min profil. 



4.3.8 Övriga funktioner  
!
Närvaro!
En funktion som först övervägdes var någon form av närvarosystem. Även informanterna i 

fokusgruppen påpekade att detta skulle vara användbart. Dock beslöts det efter noga 

överväganden att inte implementera en sådan funktion. Applikationen skulle då genast bli mer 

avancerad och mer tekniskt komplex. Det skulle även krävas mer av både personal och 

vårdnadshavare. Det skulle bli ytterligare en kanal för personal att kolla av varje dag och samla 

ihop med annan närvaroinformation som de får via telefon eller e-post. Syftet med 

applikationen är att den ska vara så enkel som möjligt och ingen ska bli utesluten. En 

närvarofunktion i en applikation skulle troligtvis bara vara ett effektivt hjälpmedel om alla 

vårdnadshavare och personal är inkluderade och och använder den aktivt. Så länge andra 

kanaler används för att anmäla frånvaro tror vi att ytterligare en kanal för detta inte skulle vara  

lönsamt utan endast en belastning.   

!
4.4 Gränssnitt för surfplatta!
Applikationen är tänkt att kunna användas på surfplatta då detta är ett verktyg som blir allt 

vanligare i förskolor och skolor. För att optimera användbarheten så har även gränssnittet 

anpassats efter denna enhet.  

!
För att utnyttja den större skärmytan har många interaktioner som i mobilgränssnittet genomförs 

i två steg, istället slagits ihop och visas på samma sida i surfplattan (se figur 15). Det har även 

tagits hänsyn till hur en surfplatta hålls av användaren. När den befinner sig i ett liggande läge 

så har användaren lättare att nå knappar på kortsidan än de som är placerade på långsidan. På 

grund av detta så har personalens lokala navigation placerats på kortsidan. Denna navigation 

lades i en ruta för att inte dölja bakomliggande information och element (se figur 16 och 17).   

!
!

! !
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Figur 15. Sidor surfplatta har 
slagits ihop och visas på en sida.  

Figur 16. Knappar placerade på 
kortsida.

Figur 17. Knapp placerad på 
kortsida.



5. Diskussion!!
I detta avslutande kapitel ges en diskussion av arbetsprocessen från start till slut.  

!
Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla idén till applikationen Gruppis som 

möjliggör och underlättar kommunikation och informationssprindning mellan personal och 

vårdnadshavare vid förskolor, skolor eller andra barngrupper. Arbetet har innefattat hela 

designprocessen från idé och konceptutveckling till utformande av interaktionsdesign och 

grafisk design. Målet med projektet var att leverera en interaktiv hi-fiprototyp av en användbar 

och lättillgänglig applikation gjord för smartphones och surfplattor.  

!
Arbetet med Gruppis har fortlöpt efter våra planer och utsatta mål. Att vi skapade en tydlig 

tidsplan och tydliga mål underlättade arbetet och ledde till att vi hade full kontroll på processens 

olika aktiviteter. I den initierande fasen planerades endast för skapande av en hi-fiprototyp med 

ett mobilt gränssnitt, pågrund av tidsåtgången för detta arbete. Dock kunde vi tack vare en väl 

fungerande kommunikation och fördelning av arbetsuppgifter skapa tid för att även ta fram en 

hi-fiprototyp av gränssnittet för surfplatta. Eftersom en stor del av användningen är avsedd att 

ske på en surfplatta så var detta väldigt positivt för resultatet.  

!
Arbetet med applikationen har varit omfattande. Designprocessen har innefattat många olika 

moment då den har gått från outvecklad idé till en slutgiltig produkt i form av två hi-

fiprototyper. En stor del av tiden gick åt till att arbeta fram ett koncept och skapa en 

grundläggande interaktionsdesign. Vi lade även mycket tid på att skapa en välskriven och 

grundligt utförd rapport.  

!
Under arbetsprocessen med applikation har många idéer för fortsatt utveckling uppstått. Någon 

form av närvarofunktion har diskuterats och övervägts sedan start och är något som vi tror 

skulle vara användbart. Dock skulle detta behöva testas på användarna och utvärderas om det 

skulle innebära en effektivisering av arbete eller snarare merarbete för personal. Tanken med vår 

applikation är att den enkelt ska kunna laddas ner och börja användas enbart med initiativ från 
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personal. Ett närvarosystem skulle genast bli mer kompliceras och det skulle krävas mer från 

alla parter.  

!
För att uppnå bästa möjliga resultat skulle nästa steg i utvecklingen innebära ytterligare 

användartester av applikationen. På grund av den specifika kontext den är avsedd att användas i 

skulle tester i den rätta miljön behöva utföras. Detta skulle krävas för att identifiera eventuella 

problem och svårigheter och därmed kunna utvecklas till sin fulla potential. 

!
Vi anser att Gruppis är en applikation som på ett innovativt och effektivt sätt kan leda den 

digitala utvecklingen inom skolverksamheten framåt. Vi vill med applikationen visa att ett 

digitalt system inte behöver komplicera eller försvåra arbetet och kommunikationen. 

Applikationen visar istället på de möjligheter digitala medier kan medföra och hur 

skolverksamheten till fullo kan dra nytta av dessa. 

!
!
!
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7. Bilagor !!
Bilaga 1 – WBS Bilaga !

Bilaga 2 – PERT-diagram  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Bilaga 3 - GANTT-schema !
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Bilaga 4 - Intervjuguide !
!

Intervjuguide 

!
Informera om innan intervjun:  

•	
 Anonymitet: Information om namn, ålder, arbetsplats och ort är konfidentiell och kommer     

inte synas i rapporten.  

•	
 Inspelning: Informanterna får godkänna om intervjun får spelas in med filmkamera     

•	
 Informanterna får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när som helst     

!
Digitala medier för kommunikation 

•	
 Vad har du för vana gällande digitala medier privat?      

•	
 Använder förskolan/skolan du arbetar på/har barn på digitala medier för att kommunicera?     

•	
 Finns det fördelar med att kommunicera digitalt i förskola/skola?     

•	
 Finns det nackdelar med att kommunicera digital i förskola/skola?     

Funktioner och innehåll 

•	
 Finns det någon sorts information som skulle lämpa sig bra/bättre att kommunicera     

digitalt? 

•	
 Finns det någon sorts information som inte skulle lämpa sig att kommunicera digitalt?      

•	
 Vilken information vore bra att förmedla/nå via en digital kanal? (bilder? video?     

veckobrev? schema?)   

•	
 Om du skulle använda en mobilapplikation för kommunikation inom förskolan/skola, vilka     

funktioner skulle du vilja ha?  

•	
 Finns det något som skulle få dig att använda en digital tjänst för kommunikation personal     

och vårdnadshavare emellan? 

•	
 Finns det någon som skulle få dig att motsätta dig till en digital tjänst för detta syfte?     

!
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Bilaga 5 -  Missivbrev till användartester !
!
Tack så mycket för att du vill delta i detta användartest! Målet med projektet är att skapa en 

användbar smartphone/surfplatteapplikation för kommunikation mellan vårdnadshavare och 

personal i förskolan/skolan. Vi vill därför testa alla tilltänkta funktioner i applikationen. 

Resultaten från detta test kommer summeras och publiceras i en rapport som kommer finnas 

tillgänglig för allmänheten. Personlig information om dig kommer självklart vara 

konfidentiellt.  

   

Du kommer att bli tillfrågad att använda denna prototyp av applikationen för att utföra några 

uppgifter (under ca. 20 minuter). Du kommer bli tillfrågad att “tänka högt” under tiden du 

utför uppgifterna. Syftet med testet är att utvärdera gränssnittet av applikationen, inte dina 

prestationer. Du ska känna att du kan utföra uppgifterna i din egen takt och du behöver inte 

känna dig stressad.     

      

Vi kommer att spela in händelseförloppet och vad du säger när du utför uppgifterna. Ditt 

ansikte kommer inte filmas, och din identitet kommer förbli konfidentiell.   

!
Om du har några frågor innan eller under testet, tveka inte att kontakta testledaren.  

!
!
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Bilaga 6 - Scenarier för användartester!
!
Personal 

Uppgift 1: Publicera ett inlägg 

•	
 Scenario A: Ni har tidigare under eftermiddagen varit på utflykt i parken. Publicera ett     

inlägg där du kort skriver om detta och lägger till två bilder som tagits under utflykten.  

•	
 Scenario B: Du och barnen sitter och pysslar vid ett bord. Fotografera detta och publicera     

ett inlägg.  

!
Uppgift 2: Kontakta en förälder  

•	
 Scenario A: Pelle har fått feber under dagen. Ringa till Pelles pappa och tala om detta.      

!
Uppgift 3: Skapa planering  

•	
 Scenario A: Det är fredag och du vill lägga till en dagsplanering. Lägg till en planering för     

kommande måndag den 2/4 vecka 19.  

•	
 Scenario B: Du vill redigera en händelse. Ni skulle egentligen gå till parken och äta     

mellanmål på måndag klockan 14.00. Du har fått reda på att det ska regna på måndag. Ändra 

aktiviteten och skriv att ni äter på skolan.  

!
Uppgift 4: Titta i bildarkivet 

•	
 Scenario A: Titta på bilder som lagts till vecka 19.      

!
Intervjufrågor efter användartest 

Hur kändes det att utföra dessa uppgifter överlag?  

Vad skulle du säga var det bästa med designen? 

Vad skulle du säga var det svåraste med designen?  

Berätta om vad som hände (när problemet/tidkrävande uppgiften uppstod) 

!
Vårdnadshavare 

Uppgift 1: Läsa inlägg 

•	
 Scenario A: Titta vad barnen har gjort idag i skolan/förskolan.      
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•	
 Scenario B: Kommentera ett inlägg i flödet.     

!
Uppgift 2: Kontakta en förälder  

•	
 Scenario A: Din dotter vill gå hem med Pelle efter skolan/förskolan. Kontakta Pelles pappa     

och fråga om det går bra.  

!
Uppgift 3: Läsa planering  

•	
 Scenario A: Ta reda på vad som är planerat för måndag 2/4 vecka 19.      

!
Uppgift 4: Titta i bildarkivet 

•	
 Scenario A: Titta på bilder som lagts till vecka 19.      

!
Intervjufrågor efter användartest 

Hur kändes det att utföra dessa uppgifter överlag?  

Vad skulle du säga var det bästa med designen? 

Vad skulle du säga var det svåraste med designen?  

Berätta om vad som hände (när problemet/tidkrävande uppgiften uppstod) 

!
!
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Bilaga 7 - Grafisk manual!
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Bilaga 8 - Lo-fiprototyp smartphone !

!
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Bilaga 9 - Lo-fiprototyp surfplatta !

�61



�62



�63



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

�64



Bilaga 10 - Hi-fiprototyp smartphone !
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Bilaga 11 - Hi-fiprototyp surfplatta  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