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Sammanfattning 

Föreliggande arbete ämnade undersöka hur mentala modeller kan stödjas i en 

informationsarkitektur i ett administratörsgränssnitt (specifikt för systemet Phoniro Care) samt 

ta fram riktlinjer för fortsatt och framtida design. Arbetet utfördes i samarbete med företaget 

Phoniro med målet att anpassa installationsprocessen för larmmodulen i systemet Phoniro Care 

till användare i verksamheten. Genom designprocessen tillämpades ett användarcentrerat 

arbetssätt genom metodik såsom kontextuella observationer, card sorting och deltagande 

design. Utifrån detta framkom resultatet att användarnas mentala modeller av systemet 

motsvarade en hierarkisk struktur med grupperingar. Ytterligare resultat var ett flöde för 

installationsprocessen. Med detta som grund bildades en ny informationsarkitektur som 

visualiserades med stöd från data samt designprinciper. Den visuella designen som skapades 

anses kunna fungera som ett underlag för framtida arbete med utformningen liksom de 

dokumenterade designmål och designbeslut som tagits genom arbetets gång. 

 

Nyckelord: UXdesign, användarcentrerat, mentala modeller, informationsarkitektur, 

välfärdsteknik 
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1 Inledning 

Befolkningen i Sverige ökar ständigt, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) förväntas den öka 

med 100 000 personer per år. Ökningen beror delvis på att medellivslängden i Sverige blir 

högre då fler personer föds än vad som dör. Mellan år 1970 och 2017 ökade medelåldern i 

Sverige med nästan 8 år (SCB, 2018). Ökningen leder bland annat till att fler behöver 

hemsjukvård och socialtjänstinsatser då åldersrelaterade sjukdomar ökar med den växande 

äldre befolkningen (Socialstyrelsen, 2018). Försök till att tillgodose detta behov går att se i den 

nationella kvalitetsplan för äldreomsorg som den Svenska Regeringen utfärdade i juni 2015 

(Socialdepartementet, 2015). Ett av de uppdrag som gavs i och med detta var att undersöka 

hur välfärdsteknologi kan bidra till ökningen i kvalitet och effektivitet, något som har fått 

genomslagskraft då välfärdsteknologin inom Sverige utvecklas snabbt inom äldreomsorgen, i 

dagsläget är den vanligaste typen av teknologi passiva larm eller sensorer (Socialstyrelsen, 

2017). Att implementera teknologi i välfärden underlättar och förenklar personalens arbete, 

vilket i sin tur ökar både effektivitet och kvalitet (Socialdepartementet, 2018).  

1.1 Bakgrund 

Företaget Phoniro vill att teknik ska fungera som ett hjälpmedel som underlättar och 

förbättrar omständigheterna för anhöriga och personal inom välfärden. Företaget utvecklar 

både hårdvara och mjukvara för detta ändamål och är aktiva i över två tredjedelar av 

kommunerna i Sverige (Phoniro, u.d.). Den välfärdsteknik som företaget utvecklar finns 

samlad i tjänsteplattformen Phoniro Care som består av olika moduler. En av dessa moduler 

innehåller larmsystemet Phoniro 6000 som hanterar larm på särskilda boenden. Systemet kan 

administreras både lokalt hos användande boenden och kommuner eller centralt hos Phoniro, 

vilket skapar en bred målgrupp av användare. 

 

Användargränssnittet som används idag består huvudsakligen av ikoner i ett rutnät. Ikonerna 

symboliserar olika funktioner för de moduler som används. För modulen larm finns det ett 

antal ikoner som representerar de komponenter som hör till modulen, exempelvis 

larmenheter, rum, brukare och personal. Vid installation av larmmodulen finns skriftlig 

dokumentation för vilka ikoner användaren ska klicka på och hur de ska gå tillväga för att 
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konfigurera och lägga till de komponenter som ska användas, exempelvis kan de koppla en 

larmenhet till en brukare (Phoniro, 2018).  

 

Systemet Phoniro Care har utvecklats och byggts på utan att genomgå någon större 

strukturförändring i över ett decennium, då antalet funktioner ursprungligen var färre än idag. 

Till följd av detta innehåller rutnätet för administration många symboler för att representera 

de funktioner som finns, totalt 35 för hela systemet Phoniro Care. För att få en överblick av 

visuellt material skannar vi människor av det och tenderar att varken läsa eller ta oss tid att 

förstå det enligt Krug (2000). Han påpekar att mycket visuellt material kan vara överväldigande 

och svårt att få grepp om, speciellt utan en tydlig struktur. Likaså tas denna typ av visuell 

sökning upp av Benyon, Turner och Turner (2005), som anser att det sällan finns ett mönster i 

hur den sker. Anledningen till detta grundas i människans perception som fungerar som ett 

selektivt filter, vilket kan leda till problem att hitta i ett gränssnitt. En stor mängd information 

är inte bara svårare att förstå, det kan leda till högre mental arbetsbelastning (eng. mental 

workload). Mental arbetsbelastning är beroende av hur mycket aktivitet, såsom 

tankeverksamhet eller beslut, som måste genomföras, ju mer aktivitet desto högre belastning 

(Benyon, Turner, & Turner, 2005). Detta liknar begreppet kognitiv belastning (Arvola, 2014) 

vilket är då användarnas arbetsminne belastas vid mycket visuell input, detta gäller i design 

framför allt för nya användare. I en design vill man minimera den kognitiva belastningen för 

användare och därmed avlasta arbetsminnet (Benyon, Turner, & Turner, 2005) . Mycket 

visuellt material är något som kan observeras i Phoniro Care med det höga antal ikoner som 

används, och därmed påverkas användare genom hög kognitiv belastning för att ta till sig 

systemet. Installationsprocessen för Phoniro 6000 är objektorienterad där ungefär en 

tredjedel av symbolerna i gränssnittet inkluderas och ska identifieras i rutnätet. Detta leder till 

visuell sökning för varje komponent som ska involveras. Beroende på hur användarens visuella 

sökning genomförs kan därför ordningen i vilken de olika komponenterna hanteras variera. 

 

Med bakgrund av detta önskar Phoniro att på lång sikt inte behöva den skriftliga 

dokumentationen samt skapa ett standardiserat sätt för installationen. Detta blir särskilt 

viktigt då Phoniro ska lanseras utomlands till helt nya grupper av användare där det inte finns 

samma möjlighet till hjälp från erfaren personal. Lösningen kan exempelvis vara att skapa en 

ny struktur av systemet för att underlätta för framtida användning genom en 
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användarcentrerad process. Att involvera användare i en utvecklingsprocess är fördelaktigt för 

att utveckla lätthanterliga och användbara hjälpmedel (Shneiderman & Plaisant, 2010; 

Benyon, Turner, & Turner, 2005; Goodwin, 2009; Norman D. , 2013; Rogers, Sharp, & Preece, 

2011; Arvola, 2014 och Morville & Rosenfeld, 2007). 

1.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att bidra till att öka kvalitet och effektivitet inom äldreomsorg, genom 

att i största möjliga mån förenkla gränssnittet för den teknik som redan är i bruk och skapa ett 

mer användaranpassat gränssnitt.  

  

Arbetet syftar praktiskt till att skapa en ny interaktiv design samt struktur av ett 

administratörsgränssnitt genom en designprocess. Gränssnittet är det webbaserade 

gränssnittet som tillhör Phoniro Care och den nya designen kommer att fokusera på 

gränssnittets flöde vid installation av Phoniro 6000. Den nya designen kommer att skapas med 

input från nuvarande användare samt information från tidigare studier. Resultatet av arbetet 

kan antas innehålla dokumentation av sammanfattade slutsatser från tidigare studier, insikter 

från användarundersökning (eng. user research) samt en förklaring till de designbeslut som 

tagits med ytterligare förbättringsförslag för designen. Resultatet kommer även presenteras 

som en föreslagen design i form av en prototyp. 

1.3 Forskningsfrågor 

För att utforma en ny struktur och design för gränssnittet kommer följande forskningsfrågor 

undersökas.  

• Vilka mentala modeller har användarna och hur kan dessa stödjas i 

informationsarkitektur och design i det nya gränssnittet?  

• Vilka faktorer och designprinciper kan formuleras för att stödja framtida design och 

utveckling? 

1.4  Omfång och Avgränsningar 

Arbetet kommer inledas med en begränsad användarundersökning då relativt nya data från 

en användarundersökning finns att tillgå. Därmed kommer användarundersökningen i detta 

fall inkludera en litteraturstudie där fokus ligger på tidigare studier kring användarna, samt 
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intervjuer, observationer och en kortare övning med användare. Vidare kontakt, inkludering 

och utvärdering under processens gång med hjälp av användarna kommer ske kontinuerligt 

under designprocessen bland annat i workshops över internet eller fysiskt. De designförslag 

som skapas kommer redovisas genom skisser, antingen digitala eller analoga. En prototyp 

kommer att byggas i Adobe XD utifrån skisserna och input från användarna. Designprocessen 

kommer itereras ett flertal gånger i mån av tid. Detta sätt att arbeta stämmer väl överens med 

den designprocess som använts i sin helhet eller delvis i kurser under Kandidatutbildningen på 

det Kognitionsvetenskapliga programmet. 

För att undvika att projektet blir för omfattande kommer följande begränsningar läggas till: 

• Designen behöver endast ha de minsta beståndsdelarna för att systemet ska kunna 

användas på ett tillfredställande sätt från första uppstart, vilket innebär att vissa 

funktioner (såsom import från mallar i Excel) inte nödvändigtvis kommer finnas med i 

designen samt att ingen tidigare information finns i systemet.  

• Designen anpassas för både redan existerande scenarion eller liknande som eventuellt 

framkommer i denna studie, dock endast de som gäller installation. Utöver input från 

tidigare studier kommer förundersökningen fokusera på användarnas mentala 

modeller och systemets informationsarkitektur. Detta då en existerande 

förundersökning tillhandahållits, som är noga genomförd men behöver kompletteras 

med information om mentala modeller och informationsarkitekturen då det är vad 

som huvudsakligen ska förändras. 

• Designen och prototypen anpassas endast för datorer och liknande skärmar då 

administratörerna oftast arbetar vid datorer i systemet. Noggrannheten i prototypen 

kan reduceras, genom att exkludera sådant som animeringar, övergångar, färger, 

ikoner eller interaktioner utöver scroll och klick. Vid tidsbrist kommer endast 

flödesdiagram över designen skapas enligt den nya informationsarkitekturen. Antalet 

iterationer av designen anpassas utifrån tid. 

• Användarutvärderingen kan förenklas, till exempel med ett begränsat antal deltagare 

då utvärderingen är kvalitativ. I kvalitativ forskning är all data värdefull även från ett 

mindre antal deltagare (Howitt, 2016) . Önskas mer omfattande utvärderingar göras 

kan detta ske i framtida arbete med designen. Användbarhetstestning kan uteslutas 

och utföras av företaget själva eller andra studenter i ett senare skede. 
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• Det faktum att systemet är en del av en större administrativ plattform med flera 

moduler och flera användargrupper kan uteslutas förutsatt att designen görs skalbar 

på ett enkelt sätt.  
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2 Teori 

Teorin innehåller diverse förtydliganden av begrepp samt definitioner av dessa. Vidare 

beskrivs och redogörs centrala teorier i relation till arbetet såsom mentala modeller, 

informationsarkitektur och designprocessen.  

2.1 Begrepp och definitioner 

Genom användarcentrerad design skapar designers enligt Goodwin (2009) stöd för de beslut 

som tas vid framtagandet av en produkt samt att den slutliga produkten blir hållbar för de som 

ska använda den. Det finns de som menar att en användarcentrerad design av produkter eller 

tjänster är vad som definierar upplevelsedesign (eng. experience design) (Goodwin, 2009). 

Goodwin anser att detta är ett missvisande begrepp då upplevelser varierar mellan användare 

och anser att produktdesign eller tjänstedesign är mer passande begrepp. Det finns andra 

definitioner av upplevelsedesign, som exempelvis den som ges av Morville och Rosenfeld 

(2007), ett paraplybegrepp för informationsarkitektur, användbarhetsteknik, grafisk design 

och interaktionsdesign. Norman och Nielsen (Norman & Nielsen, 1998) definierar istället 

begreppet användarupplevelse (eng. user experience) som något som ”omfattar alla aspekter 

av slutanvändarens interaktion med företaget, dess tjänster och dess produkter.”. Skillnaden 

mellan dessa två begrepp är att upplevelsedesign är det faktiska utförandet medan 

användarupplevelse är en process, i vilken upplevelsedesign innefattas. Det gemensamma 

mellan begreppen och deras definitioner är just den användarcentrerade designen, att grunda 

beslut insamlade data istället för att göra antaganden vid design av en produkt eller tjänst. 

Följande arbete kommer sträva mot att skapa en god användarupplevelse och använda en 

användarcentrerad process som hänvisas till som designprocessen (Goodwin, 2009; Arvola, 

2014; Rogers, Sharp, & Preece, 2011), processen att utveckla en produkt, i detta fall ett digitalt 

gränssnitt för en webbaserad tjänst.  

 

Ordet gränssnitt i denna rapport syftar till det visuella som användare ser av ett system som 

även går att interagera med i en digital miljö, en koppling som tillåter kommunikation mellan 

människa och maskin, vilket även kan kallas användargränssnitt (Nationalencyklopedin, u.d.).  
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I rapporten kommer ordet system användas som likvärdigt med datorstödda 

informationssystem, vilket är något som behandlar information genom teknik, exempelvis ett 

program på en dator (Nationalencykopedin, u.d.). 

 

Användare är ett brett begrepp som innefattar alla möjliga intressenter som kan komma i 

kontakt med en produkt eller design, vilket kan inkludera exempelvis produktägare, utvecklare 

och slutanvändare (Goodwin, 2009). 

2.2 Mentala modeller  

För att undersöka hur människor förstår och modellerar världen eller en viss produkt kan 

mentala modeller användas. Definitionen av mentala modeller är starkt bundet till 

sammanhang, vilket tydligt illustreras av Genter och Stevens (1983) i en samling av texter från 

författare inom olika forskningsområden. Genom boken visas att det finns olika sätt att 

undersöka och se på mentala modeller, exempelvis det fysiska perspektivet och det 

kognitionsvetenskapliga perspektivet. Det fysiska perspektivet berör sådant som entropi och 

liknande fysiska begrepp som används för att definiera och förstå världen. Sättet att se på 

mentala modeller kommer i denna rapport utgå från det kognitionspsykologiska perspektivet 

då detta fokuserar mest på mänskliga förmågor.  Detta lämpar sig i användarcentrerad design 

där människor är i fokus i form av användare.  

 

En av de första teorier som finns dokumenterad rörande mentala modeller är Craiks (1943) 

text där han tar upp hur människor använder småskaliga modeller som representationer av 

verkligheten, modellerna kan i sin tur manipuleras mentalt för att öka förståelsen för den 

verkliga världen. Definitionen verkar vara etablerad då Norman (2013) i likhet med detta 

beskriver att människor skapar mentala modeller över hur något fungerar som en hjälp att 

förstå världen. Då denna definition fokuserar på mänskliga förmågor i enlighet med det 

kognitionspsykologiska perspektivet är detta är den definition som kommer antas i rapporten 

för begreppet mentala modeller. 

 

Young (1983) beskriver sju olika sätt mentala modeller uppstår. Samtliga av dessa relaterar till 

användarens tidigare erfarenheter och sätt att förstå nya system. Enligt Young går det inte att 

förutse vilket av dessa sätt som används vid skapandet av mentala modeller hos individer 



 

14 

 

eftersom de tidigare erfarenheterna och sätt att tolka världen är de avgörande faktorerna, 

något som inte är mätbart.  Också Norman (2013) påpekar att en modell för samma sak kan 

skilja sig mellan individer. Modellerna uppstår även enligt honom på olika sätt, exempelvis 

från manualer över systemet, tidigare erfarenheter eller interaktion med systemet, dessa 

genererar dock enligt Norman ibland en felaktig uppfattning. Han menar att det är den 

uppfattade strukturen som ger de bästa verktygen för att en individ ska skapa en så korrekt 

mental modell som möjligt.  

 

Då begreppet mentala modeller används bör man, enligt Norman (1983) ta hänsyn till olika 

aspekter, och skilja på olika typer av modeller. Modellerna är: själva systemet, den 

konceptuella modellen som skapats för att göra systemet begripligt (exempelvis strukturen i 

ett gränssnitt), användarens mentala modell av systemet (hur användaren antar att strukturen 

ser ut) och fysisk modellering av den konceptuella modellen (exempelvis hur ett gränssnitt 

presenteras visuellt). Han påpekar att användarens mentala modell inte alltid är korrekta, det 

vill säga inte stämmer överens med den konceptuella modellen. Detta kan bero på den 

konceptuella modellens utformning eller på den fysiska modelleringen. Dessutom anser han 

att användarnas mentala modeller ständigt förändras genom interaktion med systemet. 

Vidare påpekar Norman (2013) hur viktigt det är att föreslå en god konceptuell modell för 

användarna genom att koppla samma det visuella med de handlingar som är möjliga att 

utföra. Detta skapar en förståelse som leder till att användare kan förutse utfall beroende av 

handlingar som utförs. Han påpekar att för att skapa bra konceptuella modeller krävs 

kommunikation. Allt detta går väl ihop med ett användarcentrerat arbetssätt där 

kommunikation med användarna är en stor del. 

2.3 Informationsarkitektur 

Originalidén till informationsarkitektur kommer från Zachman (1999) och hans ramverk för 

informationssystemsarkitektur, där han liknar processen att skapa ett informationssystem vid 

andra processer av att skapa komplexa ting, som exempelvis att bygga ett hus. 

Tillvägagångssättet i detta ramverk är att steg för steg undersöka de olika delarna i processen 

från att sätta upp krav för det som ska skapas, till design, begränsningar och slutligen 

implementering. Målet är att förstå vad delarna bidrar med samt var fokus ligger i utförande 

av respektive del. Zachman anser att det inte finns någon definition av begreppet 
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informationsarkitektur, utan det finns ett flertal synsätt som beror på perspektivet hos 

betraktaren. Zachmans ramverk har utvecklats av bland annat Morville med kollegor, som kan 

anses vara de som gjort informationsarkitektur till ett ämnesområde (Morville, 2004). Nielsen 

(1998) skriver redan innan informationsarkitektur blivit mer etablerat om hur viktigt Rosenfeld 

och Morvilles arbete är när det kommer till design för webbaserade gränssnitt. År 2002 fick 

informationsarkitektur en större spridning då ett flertal böcker inom området släpptes och 

relaterade områden började intressera sig för ämnet (Morville, 2004).  

 

Begreppet informationsarkitektur innefattar ett flertal delar och definieras enklast med en 

sammanslagning av dessa enligt Morville och Rosenfeld (2007). Deras definition är den som 

kommer användas i denna rapport, och är kortfattat och sammantaget; hur man organiserar 

och strukturerar information på internet eller intranät för att göra det lätt att använda och 

hitta i systemet. Detta inkluderar all information inklusive metadata. Enligt Benyon, Turner 

och Turner (2005) är informationsarkitektur en nyckelfunktion på hemsidor och undersöks 

oftast genom användarcentrerade tekniker. Morville och Rosenfeld (2007) påpekar att en 

användarcentrerad design är ofullständig utan en bra informationsarkitektur. Då strukturen 

behöver vara genomtänkt för att användarupplevelsen ska bli bästa möjliga. Dock anser de att 

informationsarkitektur och användbarhet inte alltid går hand i hand, utan ibland behövs 

kompromisser för att det ska bli ett tillfredsställande resultat utifrån båda perspektiv. Något 

som de påpekar gång på gång är dock vikten av att hämta information från användarna, vilket 

stämmer överens med tillvägagångssättet i designprocessen. 

 

De huvudsakliga komponenter som används inom informationsarkitektur är organisations-, 

märknings-, sök- och navigationssystem (Morville & Rosenfeld, 2007). Detta arbete kommer 

beröra främst organisation och navigationssystem. Organisationssystem är den primära 

uppbyggnaden av strukturen och representeras ofta i organisationsscheman, som exempelvis 

alfabetisk sortering eller kronologisk ordning. Är man bekant med vad användare letar efter 

är mer exakta scheman för sortering bättre, alltså att de anpassas för arbetsuppgiften. 

Organisationssystem representeras ofta i organisationsstrukturer såsom hierarkier (top-

down/bottom-up) eller länkar mellan grupperade informationsdelar (eng. chunks). 

Navigationssystem finns för att informera var man befinner sig i organisationssystemet och 

vad för möjliga val man kan göra utifrån detta.  
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Som Norman (1983) påpekar kan den konceptuella modellen, vilket kan översättas till 

informationsarkitekturen, vara avgörande för att användarna ska ha en korrekt mental modell 

över systemet. Detta stämmer med Tidwells (2011) åsikt om att då man ska skapa någonting 

nytt behöver informationsarkitekturen vara det första steget innan den visuella designen 

skapas. Hon menar att det viktiga vid utformningen är att leda användarna genom strukturen 

så att de hittar vad de letar efter och därmed kan uppfylla målet med sina handlingar. Enligt 

henne är det första beslutet som måste tas är hur helheten ska se ut, vilken navigationsmodell 

som ska appliceras för att användas konsekvent för hela systemet. Efter detta övergår man till 

de mindre delarna där varje del har en primär funktion av följande fyra; visa en sak, visa en 

uppsättning av flera saker, erbjuda möjlighet att skapa något eller förenkla en handling.  

2.4 Designprocessen 

Designprocessen består av ett flertal steg, insamling av mål, utforskning av alternativ, 

skapande av prototyp samt utvärdering av denna (Rogers, Sharp, & Preece, 2011). En 

designprocess kan, enligt Arvola (Arvola, 2014), delas in i tre olika delar, konceptfasen, 

bearbetningsfasen och slutligen detaljeringsfasen. I den inledande konceptfasen görs 

informationsinsamling för att kartlägga problem och komma fram till vad som ska göras och 

varför. Utifrån detta skapas och utvärderas idéer om vilket eller vilka koncept som kan 

användas för att lösa de funna problemen. Efter detta följer bearbetningsfasen där idéer och 

tankar omsätts till fysiska bilder i form av skisser, i denna fas bestäms de designprinciper som 

kommer appliceras under arbetet. Skisserna är oftast av det grövre slaget med fokus på helhet 

istället för detaljer, likt koncepten utvärderas skisserna innan man går vidare till den sista 

fasen. Sista fasen är detaljeringsfasen, där detaljer läggs till och specifikationer görs. Genom 

utvärdering och kritik genom processen påpekar han att man får en bättre design, det är en 

fördel om processen är deltagande, det vill säga att användarna är med i flera steg. För att 

bryta ner dessa faser ytterligare skriver Goodwin (2009) mer utförligt kring de olika delarna i 

en designprocess och vilka metoder som kan användas för vilka ändamål. 

2.4.1 Konceptfasen, användarundersökning 

I denna del av designprocessen är målet att förstå problemen som ska lösas i designen 

(Goodwin, 2009). Det initiala steget är oftast att förstå systemet och organisationen som 
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tillhandahåller det, vilket involverar information från intressenter och användare. Detta kan 

kompletteras med en litteratursökning och analys av tidigare studier inom området. Fokus i 

undersökningen ligger på att förstå användarna, vad de har för problem, mål och beteenden. 

Data samlas in både kvalitativt och kvantitativt genom exempelvis enkäter, intervjuer, 

observationer, användbarhetstester eller en kombination av flera.  Sammanfattningsvis 

benämns denna del som användarundersökning (eng. user research) (Goodwin, 2009). 

 

Användarundersökningen kan resultera i ett flertal representationer av data. Ett exempel är 

personor, vilket är fiktiva personer som är en sammanställning av de viktigaste delarna kring 

användare och är ofta till stor hjälp i en designprocess då det ger en representation av vem 

man designar för (Goodwin, 2009). Scenarion kan skapas från data och är en berättelse om en 

persona som interagerar med systemet och stöter på problem och presenteras för en lösning 

eller önskad händelse då problemet uppstår för att förenkla situationen. Likt scenarion kan 

även användarberättelser användas, där en persona sätts in i ett nerskalat kortare scenario 

som representerar något som användare kan stöta på i interaktionen med systemet med en 

direkt lösning (Goodwin, 2009). Brinton (2015) beskriver mer ingående hur en 

användarberättelse bör vara i formatet ”som en användare vill jag kunna…” varpå ett mål sätts 

in. Domingo (2019) påpekar att det bör läggas till ett ”så att jag kan…” i slutet för att motivera 

anledningen till handlingen. Skillnaden mellan användarberättelser och scenarion är att 

scenarion är mer av en berättelse där man får följa användaren i interaktionen i flera steg 

medan användarberättelser är en enstaka interaktion (Goodwin, 2009). Ett alternativ på 

användarberättelser är jobberättelser med skillnaden att fokus ligger på en situation eller 

kontext i vilket en uppgift sker istället för att använda personor (Klement, 2013). 

 

Utifrån de olika resultaten från användarundersökningen uppkommer designmål och 

designkrav (Arvola, 2014). Skillnaden på designmål och designkrav är enligt Arvola (2014) att 

målen är det första som uppkommer, vilket senare i designprocessen omsätts till krav utifrån 

arbetet. Goodwin (2009) menar istället att designkrav är sådant som måste finnas för att 

produkten ska vara lyckad. Även hon påpekar att kraven definieras med hjälp av det som 

framkommer i användarundersökningen. Designmål däremot är enligt Goodwin sådant som 

kan användas för att prioritera designförslag i en process. Målen kan uppkomma från alla delar 

av användarundersökningen och är till skillnad från kraven sådant som är önskvärt ur ett 
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användbarhetsperspektiv men inte nödvändigt för att uppgifter i systemet ska kunna utföras. 

Tanken är att kunna använda målen i ett senare skede i designen för att få svar på eventuella 

frågor som uppstår under processen. I denna uppsats kommer designkrav att definieras enligt 

Goodwin (2009), som nödvändigheter för att gränssnittet ska fungera. Designmål kommer 

vara sådant som gör designen bättre anpassad för användarna. Designmål och designkrav 

uppkommer från bland annat personor och användarberättelser, men kan också komma från 

bland annat att analysera användarnas mentala modeller (Goodwin, 2009).  

 

För administration av larmmodulen i Phoniro Care har det tidigare gjorts en 

användarundersökning som utmynnat i personor, scenarion och designmål (Eklund, o.a., 

2018). De personor som framkommit är en projektledare på Phoniro som tidigare arbetat som 

larmtekniker, och en central administratör för en kommun (se bilaga 1). Designkraven och 

målen som kommit fram utifrån denna tidigare studie kommer användas även i detta arbete i 

de fall de rör installationsprocessen.   

 

Till skillnad från Arvolas (2014) konceptfas inkluderar Goodwin (2009) i denna fas inget 

skapande av konceptidéer i sin beskrivning, utan innefattar det istället under nästa fas.  

2.4.2 Bearbetningsfasen och detaljeringsfasen  

Efter den initiala undersökningen kommer vad Goodwin (2009) anser är en av de svåraste 

delarna i en designprocess, vilket är att skapa ett ramverk. Hon påpekar att det är viktigt att 

skapa en bild av systemet i sin helhet. För att skapa ramverk använder man sig av skissning 

och får ner alla idéer i fysisk form för att sedan utvärdera vilken eller vilka som är värda att 

använda i designen. Goodwin (2009) skriver om vikten att tänka på helheten, även om det som 

designas endast är en del, genom att skapa en design som har utrymme för mer utan att 

behöva göras om helt. Goodwin (2009) påpekar att skissningen inte innebär att teckna bra 

utan att gestalta hur man tänker. Genom att skissa med papper och penna finns det inte någon 

teknikutrustning som man blir beroende av ska fungera utan arbetet går relativt obehindrat. 

Denna sorts skissning förenklar skapandet av ett ramverk då detaljer blir irrelevanta och 

struktur och flöden blir viktigare. Ramverket kan liknas med det Arvola (2014) hänvisar till som 

koncept, som han påpekar skapas genom just skissning. Han skriver kring skissning som ett 

sätt att utforska, ställa frågor och föreslå något för att visa på olika möjligheter och alternativ 
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i ett koncept. Det som är viktigt i skissningen enligt honom är att den är divergent och får fram 

många idéer utan att tänka på kvaliteten. I skissning ingår bilder med anteckningar som 

komplement. Anteckningarna kan vara av olika karaktär såsom frågor, positiva eller negativa 

aspekter eller alternativa designförslag och är användbara när designern utvärderar en design.  

 

Krug (2000) skriver också om skissning och anser att de första skisserna (grovskisser) ska 

fokusera på förstasidan i ett gränssnitt samt namngivning av kategorier och funktioner på den 

högsta hierarkiska nivån i en struktur. Han anser att man bör utvärdera dessa skisser innan 

man går vidare till vad han kallar siddesign där fokus ligger på en nivå ner i hierarkin och syftet 

är att skapa en mall för sidans framtida innehåll. Goodwin (2009) lyfter att man i sin skissning 

i denna fas endast ska fokusera på de större förändringar som sker i systemets tillstånd, samt 

att det är hjälpsamt att använda siffror och pilar för att visa ett flöde mellan tillstånden. Hon 

påpekar också vikten av att motivera alla beslut som tas. Slutligen sammanfattar Goodwin 

ramverksskapandet som ett sätt att på ett enkelt sätt utan att lägga allt för mycket tid, utforska 

och utvärdera alternativ genom att iterera en process av skapande, misslyckande och lärande.  

 

För att utvärdera och testa sina skisser kan prototyper skapas för att visualisera designen, en 

form av prototyp är pappersprototyper (lo-fi prototyper) vars fördel är att de är billiga och 

enkla att tillverka och inte behöver sparas (Arvola, 2014). Arvola menar att genom skapande 

datorbaserade prototyper uppnås en ny möjlighet till att testa designen på användarna, oftast 

görs detta i detaljeringsfasen och utfallet kan leda till konkreta siffror och mätningar. Genom 

att mäta hur ofta en handling utförs eller tiden det tar att utföra handlingen kan designmål 

mätas mer konkret. Generellt handlar fasen om att specificera designen, i detta arbete 

kommer specifikationen att fokusera på flödet i systemet mer än visuella specifikationer. 

2.4.3  Designprinciper 

Det finns oändligt antal möjligheter inom design, därför är det till stor hjälp att använda 

designprinciper som riktlinjer för design. Ett flertal författare använder de heuristiker som tas 

upp av Nielsen och Molich (1990). Dessa är; att erbjuda feedback till användaren, försöka 

matcha systemet mot användarens mentala modeller, tillhandahålla en utväg för användaren 

från varje tillstånd, vara konsekvent, förebygga fel genom att göra en självförklarande design, 

minska minnesbelastningen genom att göra en tydlig visuell design, anpassa designen för nya 
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och erfarna användare, använda endast de nödvändiga visuella komponenterna, hjälpa 

användarna känna igen och korrigera eventuella fel samt att erbjuda hjälp på ett enkelt sätt.  

 

Utöver de grundläggande principerna lyfter ett antal författare utvecklingar eller tillägg till 

dessa. Bland annat Goodwin (2009) påpekar vikten av att minska kognitiv belastning, 

användare ska inte behöva tänka på hur man ska genomföra något utan det ska vara lätt att 

förstå. Detta kan göras genom att minimera visuell belastning och överväga om all information 

som presenteras är nödvändig. Vikten av att minimera den belastning som läggs på 

användarnas kognitiva förmågor lyfts även av Shneiderman och Plaisant (2010) som menar att 

man bör sträva efter att minimera belastning på framför allt minnet. För att göra detta är så 

få handlingar som möjligt optimalt, samt att ju mindre input användare själva behöver ge, 

desto färre fel finns det risk för.  

 

Arvola (2014) påpekar vikten av att se till att det man vill ska synas syns, att användarna ska 

förstå vilka tillstånd systemet befinner sig i samt möjliga handlingar som kan utföras i det 

tillståndet. Även uppmärksamhet är viktigt, att rikta användarnas uppmärksamhet dit man vill, 

för mycket information gör att det är svårare att fokusera uppmärksamheten på en sak, därför 

bör man tänka igenom vad för information som är relevant att ha på sidan. Slutligen tar han 

upp närhetskompabilitet, att saker som har att göra med varandra med fördel placeras nära 

varandra.   

 

Krug (2000) tar upp saker som han anser viktiga att tänka på i en design för webbaserade 

gränssnitt. Han påpekar att användare sällan försöker hitta ett optimalt val, utan nöjer sig med 

att något fungerar. Vidare tar han upp ett flertal principer för visuell utformning på 

webbaserade gränssnitt, att ha en tydlig visuell hierarki, att bryta upp innehållet i definierade 

delar, använda så få ord som möjligt samt att använda välbekanta designmönster. I sin bok 

beskriver han att en tydlig visuell hierarki är relativt enkel att uppnå genom att använda storlek 

för att visa vikten av ett element, ju större desto viktigare. Man kan också använda gruppering 

eller liknande utformning för att visa på hierarki visuellt, Krug menar att detta förenklar 

användarens skanning av innehållet.  
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Definition av begreppet handlingsinviter (eng. affordance) ges i Norman (2013) där begreppet 

beskrivs som en relation mellan en användare och ett objekt, och handlingsinviten är vad 

designen av objektet bjuder in användaren att göra med det. Att göra det uppenbart vad som 

går att interagera med är något som även tas upp både av Arvola (2014) och Rogers, Sharp 

och Preece (2011). Arvola (2014) påpekar att handlingsinviter är en viktig del att använda sig 

av för att göra självinstruerande gränssnitt. Krug (2000) skriver om hur webbplatser oftast 

använder många ord, när det egentligen oftast behövs endast ett ord som tydligt förklarar 

innehållet och framhäver vikten av att försöka korta ner de ord som används i gränssnittet. De 

flesta sidor innehåller mycket information och därför påpekar han vikten av att kunna söka, 

samt att det är tydligt vad som går att söka på om det inte är en sökning som täcker hela 

webbplatsen.  

 

Konceptet att använda bekanta designmönster är något som Krug (2000) anser många 

designers underskattar, men påpekar att det kan vara hjälpsamt att använda design som 

användare känner igen från andra sammanhang eller webbsidor, exempelvis navigation. Just 

navigation är något som Krug skriver mycket om och sammanfattar det med att om en sidas 

navigation är bra ska användare utan problem kunna svara på följande frågor: 

• Vilken webbplats är jag på? 

• Vad för sida är jag på? 

• Vilka är huvudfunktionerna på denna sida/webbplats?  

• Vad har jag för alternativ?  

• Var befinner jag mig i hierarkin? 

• Hur kan jag söka? 

För att sammanfatta detta ska en bra designad webbplats ska vara självklar, självförklarande, 

uppenbar (Krug, 2000).  

 

Designprinciper kan utöver de dokumenterade och etablerade som redogjorts för ovan, också 

skapas och växa fram i en process där de baseras på insikter som uppkommer ur 

användarundersökningen och är därmed unika för varje projekt (Spool, 2017). Spool menar 

att dessa designprinciper bildar en rationale för de designbeslut som tas och som används 

under fortsatt arbete med designen. Design rationale beskrivs av Arvola (2014) som ett sätt 
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att visa att många alternativ övervägts samt vilka för- respektive nackdelar dessa har och hur 

de vägts mot varandra för att fatta beslut. Nielsen (2005) sammanfattar en design rationale 

som en dokumentation med förklaring om de tagna designbesluten.  

2.4.4 Design och mentala modeller 

Helhetsbilden av ett system kan enligt Norman (2013) komma från designkoncept. Han 

påpekar att konceptuella modeller måste uppfylla tre kriterier, lärbarhet, funktionalitet och 

användbarhet. Uppfyller en modell detta ger det rätt förutsättningar för användare att skapa 

en korrekt mental modell.  

 

En konceptuell modell resulterar ofta i en konceptuell design, vilket är något som designers 

skapar parallellt med den fysiska designen (Benyon, Turner, & Turner, 2005). Den konceptuella 

designen är en konceptuell modell över logik, funktioner, innehåll och struktur av dessa men 

behöver inte innebära en klar bild av hur detta ska realiseras. En tydlig konceptuell design som 

är enkel att lära sig är viktig för att användarna ska skapa en korrekt mental modell över 

systemet. Young (1983) skriver att det finns det olika sätt att skapa mentala modeller, och att 

det inte verkar vara gemensamt för olika användare av samma system, vilket man behöver 

tänka på vid utformning av ett system.   

 

Ett flertal författare påpekar att man i en design bör inleda med att skapa ett ramverk, struktur 

eller förstasida för att bestämma ett generellt koncept innan man påbörjar resterande design 

(Goodwin, 2009; Arvola, 2014; Krug, 2000; Tidwell, 2011). Dessutom är användarcentrerad 

design är ofullständig utan en bra informationsarkitektur (Morville & Rosenfeld, 2007), 

därmed är det rimligt att designa denna, och att ha en uppfattning om användarnas mentala 

modeller för att avgöra hur de uppfattar informationsarkitekturen. Utifrån detta kommer 

denna studie undersöka användares mentala modeller för att bilda en uppfattning om vilka 

dessa är för installationsprocessen av larm i Phoniro Care och använda den informationen i 

den nya designen av gränssnittet.  

2.5 Slutsats 

Följande arbete kommer fokusera på de två första faserna som Arvola (2014) beskriver, 

konceptfasen och bearbetningsfasen. Målen med att utföra en användarcentrerad 
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designprocess är att designresultatet ska vara en process som är effektiv, användbar, enkel att 

lära sig samt enkel att minnas och dessutom ge användarna positiva känslor (Rogers, Sharp, & 

Preece, 2011). Med grund i tidigare studier och teorier kan en designlösning tänkas vara 

utformad för att matcha användarnas mentala (uppfattade) modeller och ha en 

informationsarkitektur (konceptuell modell) och design (fysisk modell) där den manual som 

används för att hantera systemet idag är inkorporerad. De beslut som tas i generering av 

designen baseras på designkrav och designmål som uppkommer från användarundersökning. 

Denna användarundersökning bör därmed utforska redan befintligt material, användarnas 

mentala modeller samt den befintliga informationsarkitekturen för att kunna skapa ett 

tillfredställande designförslag. Samtliga av designbesluten som tas kan formuleras till 

designprinciper för den specifika processen i en design rationale. Resultatet av dessa bör 

tillsammans svara på frågeställningarna. Metoderna som appliceras för att besvara 

frågeställningarna följer designprocessen med en initial användarundersökning följt av 

konceptgenerering i enlighet med konceptfasen, med en påbörjan till bearbetningsfasen. 

Samtliga delar involverar iterationer samt ett användarcentrerat arbetssätt.  
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3 Användarundersökning 

Då användarundersökning redan utförts med djupintervjuer som resulterat i personor och 

scenarion (Eklund, o.a., 2018) användes denna som komplement till förestående studies 

användarundersökning. Inga ytterligare personor eller scenarion skapades då detta ansågs 

överflödigt och redan fanns att tillgå. Detta öppnade upp för en utökad användarundersökning 

med fokus på aspekter som inte undersökts tidigare.  

 

Då designmål kan uppkomma utifrån mentala modeller, vilket inte tidigare undersökts för 

processen, ansågs detta vara en viktig del. Utöver detta är mentala modeller kopplat till 

informationsarkitektur som är relevant vid design av systemets struktur. Genom att kartlägga 

informationsarkitekturen och användarnas mentala modeller får man fram den konceptuella 

modellen av ett system (informationsarkitekturen) samt de uppfattade modellerna (mentala 

modellerna) av ett system. Utifrån detta kan man avgöra hur väl användarnas mentala 

modeller stämmer överens med den konceptuella bilden av systemet och designa för att dessa 

kan stödjas av varandra. Därmed utfördes både undersökning av informationsarkitektur och 

mentala modeller. Ytterligare komplement i form av mindre intervjuer gjordes då tidigare 

studie berört systemet i ett större omfång och installationsprocessen inte undersökts separat, 

något som ansågs vara relevant vid en ny design. 

3.1 Etik 

Samtliga användare fick läsa igenom och underteckna eller muntligt godkänna ett informerat 

samtycke gällande studien där de fick veta studiens syfte, att deltagande var frivilligt, att all 

data som kan knytas till dem kommer raderas efter studiens avslutande, att data endast 

används i studien, att de när som helst kunde avbryta studien utan att uppge anledning samt 

hur slutresultatet kommer delges. Då alla deltagare var myndiga gav de själva sitt medgivande 

till medverkan. Ingen av deltagarna uppgav namn utan fick ett ID-nummer för att säkerställa 

deltagarnas anonymitet. Detta följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

utgivit kring humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) i linje med 

samtliga av de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Demografiska data såsom ålder och kön samlades inte in då målet var att användare oavsett 

bakgrund eller tidigare erfarenhet i systemet skulle kunna hantera gränssnittet, därmed var 

denna information den som fokus låg på. Detta stärkte deltagarnas konfidentialitet ytterligare 

samt motverkade att stereotyper och fördomar påverkade testledarens objektivitet.  

3.2 Kontextuell observation 

Då systemet sedan tidigare var okänt behövde en förståelse för systemet och gränssnittet 

skapas. Detta gjordes genom att utföra en kontextuell observation som analyserade genom 

att visualisera en kundresa och resulterade i jobberättelser. 

3.2.1 Deltagare 

Samtliga deltagare var användare i systemet Phoniro Care med Phoniro 6000. Rekrytering av 

dessa sköttes med hjälp av Phoniros kontaktnät och en inbjudan att delta gick ut via mejl. 

Information som samlades in vid mötestillfället var vad deltagarna hade för bakgrund samt 

hur länge de använt systemet. Totalt medverkade två deltagare med en längre tids erfarenhet 

av just installationsprocessen för Phoniro 6000.  Båda deltagarna hade jobbat med Phoniro 

Care i snitt 4 år och hade tidigare bakgrund av att ha jobbat inom tekniska områden 

3.2.2 Metod 

Benyon, Turner och Turner (2005) tar upp begreppet kontextuella undersökningar som är en 

kombination av intervjuer och observation som sker i ett verkligt sammanhang. Arvola (2014) 

skriver även om detta och att upplägget kan liknas vid en upplärning där förklaring om vad 

som sker kommer från användaren, som får svara på frågor kring vad denne gör. Dessa frågor 

är oftast inte förberedda utan uppkommer i situationen utifrån behov att förstå handlingar 

och system. Också Goodwin (2009) skriver att en kombination av intervjuer och observationer 

oftast är en bra metod för att förstå hur användare beter sig i den faktiska miljön som systemet 

tillhandahåller. Hon lyfter vikten av att ställa öppna frågor i intervjuer och att det kan vara en 

fördel att spela in intervjuer eller observationer för att kunna gå över materialet flera gånger 

och inte behöva förlita sig på anteckningar. Detta var den metod som valdes istället för 

alternativen intervjuer och observationer då ett okänt system är svårare att skaffa en 

uppfattning om utan att se, men likaså om frågor inte kan ställas under tiden.  
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Den utförda kontextuella observationen började med att samtliga deltagare presenterade sig, 

närvarande var testledaren samt två anställda på Phoniro. Efter detta ombads de två anställda 

att instruera och visa installation av systemet, i kombination med detta ställdes frågor kring 

handlingarna som utfördes. Inga djupare intervjuer eller undersökningar gjordes då detta 

gjorts i enlighet med designprocessen som beskrivs av både Goodwin (2009), Arvola (2014) 

samt Rogers, Sharp och Preece (2011) i tidigare studier (Eklund, o.a., 2018) och informationen 

därmed redan gick att tillgå utifrån dokumentation. Observationen utfördes över Skype då ett 

personligt möte inte var möjligt på grund av avstånd, funktionen för att skärmdela användes 

och hela sessionen spelades in med deltagarnas samtycke för att kunna analyseras ytterligare 

i efterhand.  

3.2.3 Analys 

Resultat från en användarundersökning kan ha olika former beroende på hur den insamlade 

datan analyseras, bland annat kan det resultera i personor, scenarion, användarberättelser 

och designmål som skapas utifrån dessa.  Analys av kontextuell undersökning görs ofta genom 

att representera resultatet i en flödesmodell (Pyla & Hartson, 2012), exempelvis kan detta 

vara en kundresa (Arvola, 2014).  

 

Den flödesmodell som användes för att representera insamlade data var en kundresa då detta 

fanns beskrivet i flertalet litterära verk och inga konkreta alternativa flödesmodeller hittades. 

En kundresa är en visualisering av en process i form av en tidslinje som inkluderar tankar och 

känslor hos användare i processens olika delar (Gibbons, 2018). Gibbons (2018) beskriver att i 

en kundresa bör en persona representera vem som utför processen, ett scenario beskriva 

processen, förväntningar tas upp utifrån personan. Denna typ av visualisering fungerar bäst 

då en process innehåller flera tydliga steg, och stegen ritas även de ut. Utöver detta kan 

användares attityd representeras i de olika stegen, vilket kan vara citat tagna från datan. Som 

ett komplement till detta kan ett linjediagram användas för att markera känslor hos 

användare, under processen, vid positiva känslor sätts punkterna högre och vid negativa sätts 

de lägre. Kartläggningen styrs från datan och de ord som används i beskrivningar. 

 

Analys av kontextuella observationer gjordes genom att representera arbetsflödet i en 

kundresa. En kundresa skapades för personan projektledare på Phoniro, den egentliga rollen 
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som utför installationen kallas för systemtekniker, då denna roll inte fanns som persona 

användes istället den som bäst överensstämde med vem som utför installationsprocessen av 

Phoniro 6000. Informationen för att skapa kundresan kom från inspelning samt anteckningar 

av den kontextuella observationen. Både inspelning och anteckningar gicks igenom och ett 

preliminärt flöde ritades ut. Till detta flöde tillkom kommentarer tillhörande processen samt 

en graf för att visa positiva respektive negativa känslor, grafen grundades i vilka ord som 

användarna använde för beskrivning och ifall dessa uppfattades positivt eller negativt. Skalan 

delades i tre delar där den lägsta innebar negativ upplevelse, mitten innebar neutral och 

översta innebar positiv upplevelse. Varje steg viktades genom att ord som uppfattades 

positiva, negativa eller neutrala i kombination med förklaring skrevs ner och sedan räknades 

ihop, och beroende på om majoriteten av det totala antalet var positivt eller negativt blev 

detta det slutgiltiga känslorstadiet för det steget.  

 

Efter att kundresan skapats kontaktades samma användare ytterligare för att säkerställa att 

flödet var korrekt uppfattat utifrån processen. Utifrån kundresan och tidigare studie (Eklund, 

o.a., 2018) skapades jobberättelser för att enkelt representera sådant som användare vill göra 

i de olika stegen under installationsprocessen. Detta gjordes genom att bryta ut varje steg i 

processen till en separat handling och gå igenom materialet från den kontextuella 

observationen ytterligare för att identifiera specifika känslor, tankar och eventuella mål i 

samband med dessa. I detta skede kopplades produktägaren in för att verifiera att processen 

överensstämde med dennes mål.  

3.2.4 Resultat 

Kontextuell observation resulterade i ett generellt flöde som är de steg som gås igenom då 

installation av Phoniro 6000 görs. Detta presenteras i en kundresa där de olika delarna 

representeras av jobberättelser. Kundresan presenteras genom tre delbilder av en 

ursprungligen större bild (se bild 1, bild 2 och bild 3) och visualiserar hur larmtekniker idag 

sköter installationen av Phoniro 6000 samt tankar eller liknande som de har i de respektive 

stegen, hur deras inställning till steget uppfattas (positiv, neutral, negativ) och eventuella 

designidéer som uppkom vid skapande av resan. Utöver detta finns generella förväntningar 

på hur processen bör förändras.  
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Bild 1. Visar första delen av kundresan för larmtekniker som utför installation av Phoniro 6000. 

 

Bild 2. Visar andra delen av kundresan för larmtekniker som utför installation av Phoniro 6000. 
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Bild 3. Visar tredje delen av kundresan för larmtekniker som utför installation av Phoniro 6000. 

 

Kundresan visar i vilken ordning de olika komponenterna bör läggas till samt vad det finns för 

problem, fördelar eller förslag från de som är mest bekanta med processen i dagsläget.  

 

Jobberättelserna kommer från kundresan samt tidigare studie (Eklund, o.a., 2018) där 

designmål omvandlats till berättelser. Detta för att bryta ner data och göra den mer 

överskådlig och lätthanterlig för att använda som stöd i framtida design. 

När jag ska installera systemet för första gången… 

                       …vill jag att de delar av installationen jag utför själv ska gå snabbt och enkelt… 

                       …vill jag kunna utföra den oavsett min tekniska bakgrund… 

                       …vill jag inte behöva utföra för många repetitiva uppgifter… 

                       …vill jag att det ska vara smidigare att lägga in information i systemet… 

                       …är det viktigt med en bättre översikt av data och information… 

                       …att systemet ska ge tydlig feedback… 

 

så att arbetet effektiviseras och förenklas. 
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När jag lägger till en organisation…. 

                       …behöver jag inte tänka på vad jag ska fylla i för att kunna  

                       fortsätta installationen 

 

När jag lägger till ett rum….  

                       …slipper jag gärna repetitivt och enformigt arbete om det finns många rum. 

                       …kopplar jag gärna ihop avdelningar och brukare enkelt med rummet. 

 

När jag lägger till brukare…. 

                        …vill jag att det ska vara smidigt och enkelt för att effektivt kunna lägga till  

                        ett större antal brukare. 

 

När jag lägger till NFC-etiketter….  

 …vill jag att processen är relativt automatisk så jag slipper jobbet att göra det  

                        manuellt och riskera fel med alla siffror som används. 

 …kunna koppla NFC-etiketterna dit de ska vid uppladdning för att slippa  

                        gå tillbaka i gränssnittet för att göra det senare. 

 

När jag lägger till en larmserver i Phoniro Care…. 

                       …vill jag ha gjort så mycket som möjligt i Phoniro Care innan så att  

                       larmservern automatiskt hittar det som redan finns i systemet. 

 

När jag lägger till en radiobas….  

                       …behöver jag göra ganska mycket konfiguration så det skulle vara skönt om  

                       det försvann och blev automatiskt som förut.  

 

När jag lägger till personal…. 

                      …vill jag kunna koppla den avdelningar den ska jobba på direkt så jag slipper  

                      lägga tid på att göra detta för varje enskild person i efterhand på ett  

                      ineffektivt sätt. 
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När jag lägger till telefoner… 

                       …vill jag sköta så lite som möjligt i datorns gränssnitt och så mycket som 

                       möjligt från applikationen i telefonen som har stöd för konfigureringen. 

 

När jag lägger till larmenheter… 

                        …vill jag att processen är relativt automatisk så jag slipper jobbet att göra det  

                        manuellt och riskera fel med alla siffror som används. 

                        …vill jag koppla den till brukare direkt för att slippa det arbetet i efterhand. 

 

När jag lägger till avvikelselarm… 

                        …vill jag enkelt kunna koppla det till brukare utan repetitivt arbete om 

                        flera brukare har samma restriktioner.  

 

När jag skapar en destinationslista…. 

                      …behöver jag ha information om hur larmen ska gå samt i stort sett alla  

                      andra komponenter tillagda i systemet för att flödet ska fungera       

 

3.3 Content audit 

För att veta hur systemets informationsarkitektur motsvarar användarnas mentala modeller 

undersöktes informationsarkitekturen genom metoden content audit och analyserades samt 

resulterade i en visualisering av strukturen i en hierarki.  

3.3.1 Metod 

Metoden content audit görs då man ska göra någon form av omstrukturering för ett system 

innehållande mycket information. Målet med metoden är att skapa en överblick av innehållet 

och dess hierarki på en hemsida eller intranät (Spencer, 2014), med andra ord 

informationsarkitekturen. Detta görs enligt Spencer genom att gå igenom alla steg som är 

möjliga att ta sig till och i en hierarkisk struktur, anteckna informationen, vanligt är att skriva 

ner rubriken, URL och eventuella kommentarer. Utöver detta kan man lägga till metadata, 

beskrivning av innehåll, författare eller dylikt som man anser vara relevant för kartläggningen. 

Metoden ger en överblick över det innehåll som finns på en sida och kan vara behjälplig vid 
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omstrukturering av informationsarkitektur för att påminna sig om hur information är 

strukturerad. Att utföra metoden bidrar också till en bättre förståelse av systemet (Spencer, 

2014), vilket är ett av målen med att göra den initiala undersökningen i designprocessen 

(Goodwin, 2009). Content audit kan göras på tre olika sätt, en hel innehållsinventering, en 

delvis innehållsinventering eller ett innehållsexempel (Spencer, 2014). Det sätt som användes 

för denna rapport var en delvis innehållsinventering, vilket är då endast en delmängd av det 

totala innehållet undersöks. I detta fall berör detta endast installation av larmmodulen i 

systemet Phoniro Care, vilket är en del av hela systemet. Övriga metoder för att kartlägga 

informationsarkitektur som hittades visade sig vara för komplicerade att utföra för någon som 

var ny till ämnet, därmed valdes just content audit.  

 

För att kartlägga informationsarkitekturen genom metoden content audit (Spencer, 2014) 

antecknades samtliga komponenter på varje skärm i gränssnittet (utöver de statiska såsom 

sidhuvud) och genom systematiskt klicka sig genom hierarkin kartlades den. Anteckning 

skedde i Microsoft Excel där varje steg ner i hierarkin visades genom att byta kolumn.  

3.3.2 Analys 

Content audit användes som ett stöd för förståelse och påminnelse av systemets 

informationsarkitektur. Samt en överblick av vilka olika komponenter som behöver övervägas 

i processen och deras funktioner.  Slutligen jämfördes den konceptuella modellen som skapats 

i content audit med användarnas uppfattade (mentala) modeller från card sort (se 3.4). Vad 

som jämfördes var antalet kategorier och underkategorier, vilka komponenter som hade en 

plats på en annan nivå i hierarkin samt om kopplingar mellan kategorierna var likvärdiga i de 

båda modellerna.   

3.3.3 Resultat 

Content audit resulterade i en stor hierarki modellerad i en tabell (se exempel i tabell 1) som 

ger en överblick över systemet i sin helhet samt alla delar involverade i installationsprocessen 

av Phoniro 6000.  

 

Tabell 1. Visar ett utdrag från content audit för två av komponenterna; avdelning och rum.  

Avdelningar     

 Nuvarande avdelningar    
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  Uppgifter     

   Namn    

   Id (extern & internt)  

   Organisation  

  Personal     

   Lista över personal  

  Spara|Ta bort|Avbryt   

 Sökfunktion (på namn)    

 Importera    

  Ladda ner mall   

  Bläddra (lägg upp excelfil)   

  Importera|Avbryt   

 Ny avdelning    

  Uppgifter     

   Namn    

   Id (extern & internt)  

   Organisation  

  Personal     

   Lista över personal  

  Spara|Avbryt   

Rum      

 Nuvarande rum (sorterat efter avdelning)    

  Uppgifter     

   Namn    

   Id (extern & internt)  

   Avdelning    

   Kategori    

  Boende     

   Brukare    

    Välj/ta bort 

   Lägg till brukare  

  Spara|Ta bort|Avbryt   

 Sökfunktion (på namn + dropdown för avdelning)    

 Importera    

  Ladda ner mall   

  Bläddra (lägg upp excelfil)   

  Importera|Avbryt   

 Lägg till rum    

  Uppgifter     

   Namn    

   Id (extern & internt)  

   Avdelning    

   Kategori    

  Boende     

   Brukare    

    Välj/ta bort 

   Lägg till brukare  

  Spara|Avbryt   
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Slutsatser som kan dras utifrån content audit är att det finns många möjliga handlingar samt 

mycket information på de olika sidorna som användare besöker. I vissa fall krävs mycket 

interaktion för att utföra en handling. Resultatet bidrar även till en uppfattning av vilka delar 

som är störst i systemet genom att de innehåller flest komponenter, den mest centrala som 

innehåller flest andra komponenter är brukare.  

3.4 Card sorting 

För att veta hur systemets informationsarkitektur motsvarar användarnas mentala modeller 

undersöktes mentala modeller med hjälp av card sorting och analyserades genom att gå 

igenom insamlade data och resulterade i en möjlig kategorisering av systemets komponenter. 

Utifrån content audit valdes vilka begrepp som skulle vara med i card sort, och blev de 

kategorier högst upp i hierarkin och som finns med i rutnätet på gränssnittets startsida samt 

”beställning” vilket var en underkategori men en egen enhet i systemet. Dessa begrepp var de 

mest centrala begreppen som identifierats. 

3.4.1 Deltagare 

Samtliga deltagare var användare i systemet Phoniro Care med Phoniro 6000. Rekrytering av 

dessa sköttes med hjälp av Phoniros kontaktnät och en inbjudan att delta gick ut via mejl. 

Information som samlades in vid mötestillfället var vad deltagarna hade för bakgrund samt 

hur länge de använt systemet. De användare som deltog var både utvecklare på Phoniro samt 

administratörer i olika kommuner. Detta gjordes då det är rekommenderat att kartlägga för 

flera olika sorters användare. Totalt deltog fem användare. Tre av dessa hade en teknisk 

utbildning som bakgrund, exempelvis systemutvecklare och jobbade som utvecklare. Samtliga 

utvecklare hade flera års erfarenhet av att jobba med Phoniro och var med i uppstarten av 

Phoniro 6000. Administratörerna hade de flera års erfarenhet av att jobba i systemet och hade 

tidigare erfarenhet av att jobba som systemadministratör respektive undersköterska. 

3.4.2 Metod 

En vanlig metod för att avgöra hur användare tänker kring informationsarkitekturen är att 

använda sig av card sorting (Morville & Rosenfeld, 2007) vilket också påpekas av Sherwin 

(2018). Även enligt Goodwin (2009) är metoden card sorting lämplig för webbaserade 
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gränssnitt eller gränssnitt innehållande större mängder information. Hon påpekar också att 

det är fördelaktigt att använda i ett något senare skede under användarundersökningen då 

man är bekant med innehållet som ska bearbetas. Den bästa målgruppen är användare som 

känner sig bekväma med det mesta av innehållet, vil. Genom att göra card sorting får man en 

överblick över hur användare kategoriserar och organiserar innehåll, men bör inte tas som den 

självklara informationsarkitekturen. Att genomföra card sorting är relativt enkelt, lappar med 

ämnen eller delar som finns i systemet skapas av testledaren. Sedan ombes deltagaren att 

sortera och gruppera lapparna på det sätt som känns mest rimligt, undergrupper kan användas 

och deltagaren kan själv lägga till lappar om något saknas (Goodwin, 2009).  Morville och 

Rosenfeld (2007) tar upp olika typer av card sorting, såsom öppen eller stängd, där öppen 

innebär att deltagare själva skapar kategorier, medan stängd är när det redan finns 

förutbestämda kategorier att använda. Card sorting valdes då detta rekommenderades av 

flertalet författare, det enda alternativ som hittades gick ut på att deltagare själva skulle rita 

upp sin uppfattning om systemets struktur (Otter & Johnson, 2000), författarna ansåg dock 

att vidare studier borde göras för att säkerställa metodens framgång. Därmed valdes den mer 

etablerade metoden card sorting för att undvika en osäker metod.  

 

Under tidigare studier har ingen kartläggning av användares mentala modeller gjorts, vilket är 

en källa till de designmål som kan vara grund för en design, därför är detta något som 

undersöks i denna studie för att bredda behovsbilden. Metoden som användes för att få en 

uppfattning om användarnas mentala modeller var öppen card sorting för inte begränsa 

deltagarna i en struktur utan låta dem relatera begreppen fritt till varandra. Vid möte med 

användare inleddes processen med en kortare intervju med innehållande frågor om bakgrund, 

erfarenhet i systemet Phoniro Care samt deras åsikter kring systemet. För redogörelse av 

exakta frågor som ställdes, se bilaga 2. Därefter bads användarna att sortera 12 kort i 

kategorier utifrån hur de ansåg att begreppen på korten bäst hörde ihop med avseende på hur 

det kopplas ihop. Begreppen på korten var: brukare, personal, beställning, mobiltelefon, 

destinationslista, avdelning, rum, avvikelselarm, larmenhet, larmserver, NFC-etikett, radiobas. 

Deltagarna fick information om att ifall de ansåg att ett begrepp inte passade in i någon 

kategori kunde detta uteslutas. Under tiden som sorteringen utfördes ombads deltagarna att 

tänka högt kring vad de gjorde och fick efteråt förklara logiken bakom sin sortering. Under 

hela samtalet fördes anteckningar över vad som sades och slutligen togs bild på sorteringen 
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de utfört. En sista fråga rörde huruvida de ville ändra sin sortering om de istället fick tänka 

kring hur man lägger till något nytt och inte hur det kopplas ihop. Om detta ändrade 

sorteringen dokumenterades detta via bild. Efter detta tackades deltagarna och fick ställa 

eventuella frågor kring arbetet.  

3.4.3 Analys 

Varken Goodwin (2009) eller Morville och Rosenfeld (2007) beskriver i större utsträckning hur 

analysen av card sorting fungerar. Analysen av card sort kan, enligt McKay (2018)göras genom 

att ta hjälp av digitala verktyg som analyserar och modellerar datan eller att göra det på egen 

hand. Huvudsaken enligt McKay (2018) är att hitta mönster och idéer men att statistik också 

kan vara behjälplig för att se hur grupperingar sker. För att själv analysera resultatet utan 

digitala verktyg kan man använda sex steg beskrivna av Ma (2010). Steg ett innebär att avgöra 

vilka de vanligaste kategorierna i sorteringen var. Efter detta, i steg två, skapas en matris där 

x-axeln innehåller de identifierade grupperna och y-axeln de kort som användes samt att fylla 

i matrisen med antalet personer som sorterade ett visst kort till en viss kategori. Efter detta i 

steg tre omvandlas siffrorna istället till procentsatser. Vidare i steg fyra grupperas korten och 

placeras i den grupp där flest deltagare sorterade in den, det vill säga där procentsatsen är 

som högst för det kortet. Steg fem är analys av grupperingen, där korten i grupperna gås 

igenom och analys om potentiella anledningar till att grupperingen ser ut som den gör sker. 

Det sista steget innebär att färdigställa sorteringen samt klargöra hur kopplingar mellan de 

olika kategorierna ska göras, allt detta baseras på analysen i steg fem. Det manuella 

angreppssättet användes för att öka förståelse för processen samt öka studiens replikerbarhet 

genom att kunna beskriva utförda beräkningar och tillvägagångssätt. För att få ytterligare 

representation av data av hur begreppen relaterade till varandra valdes ett digitalt verktyg då 

den manuella uträkningen för detta låg utanför införskaffad kunskap.  

 

Tematisk analys är enligt Braun och Clarke (2006) en teoretiskt obunden analysmetod vars mål 

är att beskriva mönster i kvalitativa data. Braun och Clarke delar upp analysen i sex faser. Den 

första av dessa innebär att bekanta sig med datan vilket görs genom att gå igenom den 

insamlade datan. Målet med fasen är att reflektera över vad som sker i datan för att sedan gå 

vidare till fas två. Fas två går ut på att skapa initialkoder, dessa är korta ord eller meningar som 

forskaren själv anser är viktigt och inte nödvändigtvis sådant som finns explicit i datan. 
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Processen bör ske systematiskt på en detaljerad nivå och markeringar kan börja användas för 

att åskådliggöra möjliga teman. I fas tre identifieras övergripande kategorier för koderna som 

hittats, så kallade teman. Fasen är iterativ och olika grupperingar av datan bör göras. Även 

underkategorier kan skapas i denna gruppering. När en preliminär kategorisering skett börjar 

fas fyra där granskning av teman sker. Detta innebär att teman i denna fas kan ändras. I fas 

fem övergår processen till att göra de sista finjusteringarna av teman och framhäva det 

väsentliga i varje tema samt definiera dem. Definitionen och beskrivning av teman bör vara 

relativt kortfattad. Slutligen i fas sex produceras dokumentation av processen vilket beskriver 

de olika stegen och belyser för- samt nackdelar med utförd analys. Andra analysmetoder som 

kan användas behöver ofta en teoretisk grund att utgå ifrån samt i vissa fall erfarenhet av 

utförandet. Med tanke på den tematiska analysens teoretiska obundenhet samt dess icke-

komplexa och strukturerade utförande var detta den metod som valdes för analys av 

intervjuerna och kommentarerna som uppstod i samband med card sorting. 

 

Både datan från card sort samt de kortare intervjuerna som utfördes i samband med den 

analyserades genom att lyssna på de inspelade materialet och gå igenom anteckningar. 

Tematisk analys och analys av card sort skedde parallellt i genomgång av materialet men i två 

separerade processer enligt teori för respektive analys. Kodningen för den tematiska analysen 

skedde initialt genom att lyssna på det inspelade materialet samt gå igenom anteckningar och 

utifrån detta skapa koder för alla delar med innehåll av något slag. Koderna var inte direkta 

citat från materialet utan ord eller meningar för att representera och sammanfatta innehållet. 

Efter detta grupperades koder som var synonyma med varandra ihop och därefter sorterades 

koderna in i sammanhängande teman. En revidering av dessa teman skedde efter skapande vi 

genomgång för att förfina dem. I analys av card sort observerades mönster på bilderna som 

tagits utöver genomgång av det inspelade materialet. Utifrån detta ritades varje deltagares 

sortering upp med benämning på kategorierna samt eventuella kommentarer som påverkade 

sorteringen. För att analysera detta användes sedan Mas tillvägagångssätt (Ma, 2010) där de 

vanligaste kategorierna fördes in på x axeln i en tabell och de olika korten fördes in på y-axeln. 

Antalet gånger varje kort sorterades in i en av de angivna kategorierna summerades och 

omvandlades till en procentsats. För ytterligare analys fördes informationen in i 

onlineverktyget optimal workshop som utifrån en sortering automatiskt genererar en 

likhetsmatris, som indikerar vilka begrepp som användare relaterar till varandra.  
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3.4.4 Resultat 

Analys av data genom metoden beskriven av Ma (2010) resulterade i en tabell (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Visar resultat av card sort och därmed de identifierade mentala modellerna. 

Blåmarkerade celler innebär högst andel av varje kort och indikerar möjliga kategorier. 

Ljusgrön innebär att kortet hamnat i denna kategori trots att högst andel återfunnits i annan 

kategori. Mörkgrön markerar de kategorier som valdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kategorier som valdes var brukare, installation och personal då dessa kategorier innehöll 

ett flertal kort. De kategorier som endast innehöll ett kort valdes bort, och kortet placeras 

istället i en av de andra kategorier där kortet också förekom.  

 

Ytterligare något som kunde observeras i datan var att personer med liknande roller 

tenderade att gruppera mer likt varandra än personer med olika roller. Exempelvis tenderade 

utvecklarna att fokusera på hårdvara och det fysiska boendet som separata kategorier som 

kopplades ihop med varandra, medan administratörer i verksamheten tenderade att fokusera 

på funktioner som var kopplade till en person eller plats. Ingen av de komponenter som fanns 

i card sort var helt obekanta för användarna då samtliga sorterades in i kategorier under 

uppgiften trots att möjlighet fanns att utesluta kort.  

 

 
Bindare Boende Brukare Hårdvara Installation Personal 

Avdelning 
 

50% 50% 
   

Avvikelselarm 
  

60% 40% 
  

Beställning 
 

33% 66% 
   

Brukare 
 

25% 75% 
   

Destinationslista 50% 
   

25% 25% 

Larmenhet 
  

60% 40% 
  

Larmserver 
   

33% 66% 
 

Mobiltelefon 
   

25% 
 

75% 

NFC-etikett 40% 
 

60% 
   

Personal 
 

25% 
   

75% 

Radiobas 
   

50% 50% 
 

Rum 
 

40% 60% 
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Card sort sammanställdes även i en likhetsmatris i onlineverktyget optimal workshop som 

genererar en matris (se tabell 3) utifrån de sorteringar som gjorts, och indikerar vilka begrepp 

som användare relaterar till varandra.  

Tabell 3. Likhetsmatris över de olika korten i card sort. 

 

 

Enligt likhetsmatrisen sorterade deltagare radiobas och larmserver tillsammans i 100% av 

fallen, likaså avvikelselarm och larmenhet samt brukare och beställning. Medianen på antal 

kategorier som skapades var 4 st.  

 

De intervjuer som utfördes i samband med card sort och analyserades genom tematisk analys 

enligt beskrivning, resulterade i följande teman: informationsarkitektur, utveckling, 

gränssnittsdesign, användare och förbättringsförslag.  

 

Temat informationsarkitektur inkluderade de koder som kopplades till struktur och navigation 

i systemet och innehöll både positiva och negativa koder. Ett flertal koder initierade att det 

kunde vara otydligt hur man skulle navigera sig och att detta skulle kunna bero på avsaknaden 

av en tydlig hierarki. Exempel på koder: ”Lätt att hitta i systemet”, ”Omvägar för att hitta rätt”. 

Slutsatsen som drogs var att informationsarkitekturen till viss del överensstämde med 

användarnas mentala modeller men inte i alla fall, samt att det ibland var otydligt var en viss 

funktion kunde återfinnas.  
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Temat utveckling innehöll koder rörande arbetet med att utveckla systemet. I detta tema 

belystes framförallt storleken på systemet vilket leder till större svårigheter att förändra och 

att det tar tid att göra dessa förändringar, men att grunden till systemet är bra då det har varit 

lite arbete i efterhand med att utveckla den första versionen, även att det är roligt att involvera 

användare i utveckling lyftes. Exempel på koder: ”Tidskrävande att utveckla”, ”Kul att utveckla 

med användare”. Slutsatsen från detta var att för strukturera om systemet i praktiken finns 

det en hel del utmaningar, detta är sådant som bör diskuteras kring under fortsatt arbete på 

företaget. 

 

I temat gränssnittsdesign är koderna gällande det befintliga digitala gränssnittet och den 

visuella utformningen. Koderna representerade en nöjdhet hos användare med utformningen 

men det fanns en påpekan att gränssnittet inte gjorts om på länge och skulle antagligen 

förbättras av att detta skedde. Exempel på koder: ”Lättarbetat gränssnitt”, ”Kan förbättras i 

omdesign”. Slutsatsen utifrån detta var att gränssnittet var omtyckt men hade 

förbättringspotential, därmed kan det vara fördelaktigt att behålla delar av gränssnittets 

grund.  

 

Temat användare inkluderar koder som handlar om användares arbete och förståelse för 

teknik. Koderna visade att det finns en stor variation mellan användare gällande teknisk 

förståelse samt att det finns arbetsmoment som skulle kunna förbättras. Exempel på koder: 

”Svårt att hantera tangentbord”, ” Repetitiva uppgifter”.  Slutsatsen från detta var att hänsyn 

måste tas med även för individer som inte har kunskap inom teknik, inte bara de som inte har 

kunskap inom det specifika systemet.  

 

Det sista temat, förbättringsförslag, innehåller sådant som explicit uttryckts som möjliga 

förbättringar. I koderna finns det ett flertal mindre förslag men fokus ligger på hur 

informationsarkitekturen ser ut i och med kopplingar mellan de olika delarna av systemet samt 

att det skulle vara fördelaktigt att involvera användare mer och användartesta mer, och 

försöka ändra lite i taget istället för mycket åt gången. Exempel på koder: ”Ändra bara 

brukare”, ”Arbeta med små versioner”. Slutsatsen blev att det är fördelaktigt att involvera 

användare av alla slag, inte bara slutanvändare i den fortsatta processen.  
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3.5 Sammanfattning 

Datan som samlades under användarundersökningen användes som underlag i den fortsatta 

designprocessen, slutsatser kunde dras om vad som tidigare modellerats för att användarna 

enkelt ska kunna skapa en mental modell och vad som modellerats mer svåråtkomligt för 

användarna, vilket är det som fokus kommer ligga på att förändra. 

 

Resultaten från denna fas har genom kontextuella observation gett en förståelse för hur 

installationsprocessen fungerar i dagsläget, samt vilka delar som måste ske i vilken ordning 

och vilka som inte har en lika specifik anledning att vara innan eller efter något annat. Detta 

ledde till en föreslagen ordning som de olika delarna i processen utförs i idag, vilket visualiseras 

i en kundresa. För att ha mindre delar att hantera i designen skapades jobberättelser vilket 

omvandlats till designmål och kan ses nedan.  

 

Utifrån card sort kunde det avgöras vad användarna ansåg om vilka begrepp som är centrala 

och hur dessa kan grupperas tillsammans. De begrepp som sorterats tillsammans i 80% eller 

fler av fallen används som riktlinjer för designen och omformuleras till mål. De centrala 

begreppen är de som även användes som namn för en kategori, alltså brukare och personal. 

Övningen visade också att de begrepp som användes kunde sorteras in i ett sammanhang av 

användarna vilket indikerar att samtliga är av vikt vid installationsprocessen och därmed bör 

fortsätta inkluderas. Tillsammans med content audit visade sig att den konceptuella modellen 

och de uppfattade modellerna inte överensstämde då samtliga deltagare grupperade de olika 

begreppen och inte lade dem separat såsom modellen ser ut idag. Skillnader återfinns i antal 

huvudkategorier som är 11 i den konceptuella modellen och endast tre i den uppfattade 

modellen. Underkategorierna till komponenterna i den konceptuella modellen rör endast den 

valda kategorin och i viss mån vad detta kan kopplas till i systemet. I den uppfattade modellen 

är underkategorierna de huvudkomponenter som finns i systemet men sorterade tillsammans 

då de relaterar till varandra. Endast två av de 11 komponenterna finns kvar som huvudkategori 

längst upp i hierarkin. De kopplingar som återfanns i den konceptuella modellen 

överensstämde i största del med de kopplingar som återfanns i den uppfattade modellen 

skapad utifrån card sorting. De kopplingar som saknades i den uppfattade modellen från card 

sorting var mellan brukare och personal, mellan brukare och destinationslista, mellan 
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avdelning och destinationslista, mellan larmenhet och destinationslista samt mellan personal 

och avdelning. Övriga kopplingar antogs finnas i den uppfattade modellen då dessa 

komponenter sorterats in i samma kategori.  

 

Content audit i sig resulterade i en förståelse för vilka handlingar och vilken information som 

är relevanta i systemet och därmed bör inkluderas i designen. De mönster som finns att se i 

informationsarkitekturen är: sammanfattning av befintliga enheter för varje kategori, 

möjlighet att lägga till nya enheter, möjlighet att redigera enheter, möjlighet att ta bort 

enheter samt möjlighet att koppla enheter till enheter i andra kategorier. De av dessa som är 

relevanta för installationsprocessen omvandlades till designkrav.  

 

Slutsatsen efter denna fas var att systemets informationsarkitektur behöver göras om genom 

att struktureras i kategorier för att bättre möta användarnas mentala modell av systemet. 

Genom analys av den insamlade datan från användarundersökning har designkrav och 

designmål uppkommit.  

 

Designkrav som uppkommit utifrån användarundersökningen:  

• Kunder ska kunna sköta installationen själva  

• Installationen ska kunna utföras av användare med olika bakgrund 

• Installationen ska innehålla samtliga komponenter som idag finns på första sidan 

(brukare, personal, avdelning, rum, larmserver, radiobas, larmenhet, NFC-etikett, 

destinationslista, avvikelselarm och mobiltelefon) 

• Det första steget måste vara att lägga till en organisation 

• Avdelning måste finnas för att lägga till rum 

• Brukare måste vara kopplad till ett rum för att kunna kopplas med andra komponenter 

• Destionationslista skapas sist i installationen då den är beroende av flera andra 

komponenter. 

• För varje komponent borde följande handlingar vara möjliga:  

o Lägga till nya enheter 

o Koppla enheter till andra enheter 
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Designmål som uppkommit utifrån användarundersökningen:  

Informationsarkitektur:  

• Antalet kategorier bör minskas  

• Användarnas mentala modeller bör representeras i större omfattning i strukturen av 

systemet. 

o Komponenter som användare sorterat tillsammans bör vara tillsammans i 

systemet 

o Kategorierna som användare skapat bör vara vägledning i struktur av systemet 

o De komponenter som användare anser centrala i systemet bör prioriteras 

o Kategorierna bör vara: Brukare, Personal och Installation.  

Navigation:  

• Gränssnittet ska ge en överblick över möjliga handlingar genom en genomtänkt 

navigation i systemet 

• Systemet ska vara nytänkande och modernt samtidigt som det ska vara anpassat för 

en användargrupp som inte är så förtjust i teknik.  

• Systemet ska vara fortsatt lättförståeligt och enkelt att hantera.  

Installation och interaktion: 

• Installation och konfiguration av systemet ska vara snabbt och enkelt.  

• Det ska vara färre steg per arbetsuppgift. 

• Smidigare hantering av data och inmatning av redan existerande data.  

• Det ska vara smidigt att lägga in nya brukare.  

• Systemet ska ge tydlig feedback.  

• De komponenter som idag är kopplade till varandra i systemet ska vara fortsatt 

kopplade till varandra i systemet. 

• Då en komponent läggs till ska det gå att koppla ihop den med andra komponenter i 

samma steg. 

• Personal ska kunna kopplas till en avdelning när personalen läggs in i systemet. 

• Installationen ska kräva få eller inga repetitiva uppgifter. 
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4 Konceptgenerering 

Generellt vid designen användes de tidigare beskrivna designprinciperna när lämpligt i 

designen. Kortfattat är dessa utifrån tidigare beskriven teori: att minimera visuell belastning, 

använda igenkänning genom att applicera mentala modeller, ha en kontinuerlig dialog med 

projektägarna, använda lo-fi prototyper, tänka på handlingsinviter, återkoppling, metaforer, 

uppmärksamhet och närhetskompabilitet. I samband med detta styrdes gränssnittets 

utformning av de krav och designmål som uppkommit i användarundersökningen. Processen 

och dess delar itererades utifrån tid.  

4.1 Skissning fas ett 

Den första delen i konceptgenereringen bestod tre olika fokusområden. Det första av dessa 

var en övergripande design och navigering, det andra informationsarkitekturen och hur 

informationen var strukturerad och det tredje flödet i installationsprocessen. Dessa 

utvärderades genom heuristisk utvärdering och en värderingsmatris. Flödet utvärderades inte 

i denna fas då informationen från användarundersökningen var tillräcklig för att säkerställa att 

ordningen fungerade så länge kraven uppfylldes.  

4.1.1 Metod 

För att generera koncept användes divergent skissning (Arvola, 2014) där olika alternativ 

utforskades. Skisserna gjordes med papper och ofärgad penna. De tre olika infallsvinklarna 

med övergripande design, informationsarkitektur och flöde i processen kombinerades inte i 

skisserna utan ritades upp som separata enheter. Skisserna på infallsvinklarna konkurrerade 

inte med varandra och gav därmed möjlighet till att kunna kombineras.  

4.1.2 Analys/utvärdering 

Det finns ett flertal sätt att utvärdera en design, dels kan anteckningarna som skapas i 

samband med skissning vara hjälpsamma (Arvola, 2014), men räcker sällan i sig själva som en 

utvärdering. Ett annat tillvägagångssätt är värderingsmatriser, där de olika designmålen ställs 

upp och varje konceptförslag utvärderas huruvida de uppfyller målen eller inte, även om inget 

förslag uppfyller alla mål kan det antas att det som uppfyller flest är den mest lämpliga att gå 

vidare med (Arvola, 2014).  
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Rogers, Sharp och Preece (2011) tar upp att utvärdering kan ske i tre olika kategorier beroende 

av hur involverade användare är. De tre kategorierna är: kontrollerad miljö med användare, 

naturlig miljö med användare och någon miljö utan användare. Miljö utan användare innebär 

att ett flertal personer som är bekanta med området diskuterar och kritiserar förslag för att 

hitta uppenbara problem i en design, exempel på detta är heuristisk utvärdering (Rogers, 

Sharp, & Preece, 2011) vilket är vad som används i detta arbete. Nielsen och Molich (1990) 

skapade riktlinjer för hur en heuristisk utvärdering utförs, ett tillvägagångssätt som används 

än idag. Utvärderingen går ut på att avgöra vad som är bra och dåligt i ett gränssnitt, detta 

görs med fördel genom deras heuristiker som beskrivits tidigare som etablerade 

designprinciper. De skriver hur man bör vara mellan tre till fem personer under en heuristisk 

utvärdering. Fördelar med heuristisk utvärdering är att det är billigt, intuitivt och lätt att 

motivera folk till, kräver ingen direkt planering och kan göras tidigt i en process (Nielsen & 

Molich, 1990). Dessa heuristiker har fortsatt användas inom interaktionsdesign och redogörs 

för i bland annat (Arvola, 2014; Rogers, Sharp, & Preece, 2011; Goodwin, 2009).  

 

I första hand utvärderades samtliga förslag oavsett infallsvinkel genom att avgöra ifall 

designförslagen i fråga uppfyllde samtliga av de krav som fanns, om detta inte var fallet 

avvisades förslaget. De olika infallsvinklarna utvärderades därefter separat utifrån de 

designmål och designkrav tidigare studier och den aktuella landat i efter den initiala 

användarundersökningen. 

 

De förslag som rörde installationsprocessen specifikt och uppfyllde kraven utvärderades i 

grupp i en heuristisk utvärdering. I gruppen deltog, utöver mig själv, tre studenter från det 

Kognitionsvetenskapliga programmet samt en UXdesigner från Phoniro. Under sessionen 

presenterades sex olika koncept som samtliga fokuserade på installationsprocessens design 

(se resultat/bilaga?) Diskussion kring dessa fördes sedan med samtliga deltagare i sessionen 

där för och nackdelar togs upp. Möjliga kombinationer av de olika koncepten diskuterades och 

de övriga deltagarna fick ställa frågor och komma med åsikter kring samtliga koncept.  

 

Utöver den heuristiska utvärderingen skedde ytterligare utvärdering utan varken användare 

eller andra deltagare. Utvärderingen skedde för den övergripande designen och navigationen 

med en värderingsmatris där koncepten som uppfyllde samtliga krav och var distinkt skilda 
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från andra konceptidéer placerades på x-axeln i en tabell och designmålen rörande navigation 

placerades på y-axeln. Därefter fick de olika koncepten rangordning utifrån vilka av 

designmålen som uppfylldes (+1), motverkades (-1) eller inte påverkades (0) (Arvola, 2014). 

Detta gjordes då utvärdering på övergripande design inte hade skett samt antalet förslag var 

för många för att diskutera under kritiksessionen.  

 

Informationsarkitekturen utvärderades inte utöver att uppfylla de krav och mål som uppstått 

från användarundersökningen.  

4.1.3 Resultat 

Resultatet av den heuristiska utvärderingen var ett val av hur flödet ska se ut. Av de förslag 

som presenterades drogs slutsats om att ett bra sätt att skapa flexibilitet samt uppnå 

designmål var att kombinera två av koncepten. Dessa var dels ett koncept med 

tilläggsinformation för att guida användaren genom installationen från startsidan, samt en 

separat installation där användaren kan se och byta mellan olika delsteg i processen med hjälp 

av en förloppsindikator (eng. progressbar). Endast konceptet beslutades och inte dess 

utformning eller estetik designmässigt (se bild 4). Det som togs upp var att det är fördelaktigt 

om gränssnittet fungerar på samma sätt hierarkiskt både under och efter installation. Detta 

innebär att installationen bör utgå från den övergripande designen och strukturen på systemet 

och inte vara separat från denna. Utöver detta lyftes vikten av att kunna avbryta 

installationsprocessen för att sedan enkelt kunna återvända och fortsätta.  
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Bild 4. Konceptskiss från heuristisk utvärdering som visar startsidan med instruktioner för att 

genomföra installation samt hur installationsprocessen skulle kunna se ut med en 

förloppsindikator. 

 

Resultat från utvärdering med värderingsmatris presenteras i en tabell delad i två delar (se 

tabell 4). 

Tabell 4. Visar de designmål som ansågs kunna bedömas på y-axeln, samt de olika 

designkoncepten för navigering och övergripande design på x-axeln. Samtliga koncepts 

poäng redogörs för och summa redovisas i varje kolumn. 
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Värderingsmatrisen resulterade i två koncept med samma poäng utifrån designmålen rörande 

navigation, dessa var flikar (se bild 5) och bottennavigering (se bild 6).  

  

Bild 5 och bild 6. Navigationskonceptet flikar och navigationskonceptet bottennavigering. 

 

Det koncept som valdes var bottennavigering då ett koncept med flikar redan existerar 

(Eklund, o.a., 2018) för modulen. Då denna typ av koncept redan betraktas kan detta påverka 

egna designidéer eller leda till att man blir låst vid den redan existerande designen. Därmed 

säkerställs förmågan att utforska alternativ divergent genom att tidigare förslag inte påverkar 

processen. En bottennavigering utgör också en större möjlighet att skapa en samhörighet i 

design med en mobilapplikation där bottennavigering är vanligt (Google, u.d.). 

4.1.4 Sammanfattning skissning fas ett 

Skissning under fas ett hanterade övergripande aspekter i form av navigation, 

informationsarkitektur på högre nivåer samt flödet i installationsprocessen. Resultatet efter 

utvärdering har resulterat i en navigation som finns längst ner på sidan. Resultatet för flödet 

av installationsprocessen börjar på startsidan där instruktioner guidar användaren till nya 

sidor där installation utförs och en förloppsindikator tillhandahåller översikt samt flexibilitet 

att hantera de olika stegen. Ordningen som processen kommer ske i har beslutats utifrån 

underlag från användarundersökningen presenteras som designmål.  

 

Designmål genererade från denna fas:  

• Systemet ska tillämpa ett navigationssystem i botten av sidan. 
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• Installationsprocessen bör följa samma design och struktur som gränssnittet kommer 

presenteras i även efter installation.  

• Vid uppstart av systemet bör instruktioner guida användaren genom installationen 

med utgångspunkt från startsidan.  

• Installationsprocessen bör innehålla en interaktiv förloppsindikator. 

• Processen bör vara anpassad till eventuella avbrott 

• Ordningen på installationen bör vara den föreslagna: 

1. Skapa Organisation  

2. Presenteras för startsida med instruktioner som guidar användaren genom 

kommande steg. 

3. Kategori Brukare 

a. Avdelning 

b. Rum (kopplas till avdelning) 

c. Brukare och Beställning (kopplas till rum) 

d. NFC-etikett (kopplas till brukare/rum) 

e. Larmenhet och Avvikelselarm (kopplas till brukare/rum) 

4. Kategori Personal 

a. Personal (kopplas till avdelning) 

b. Mobiltelefon (kopplas till personal) 

5. Kategori Installation 

a. Larmserver 

b. Radiobas 

c. Destinationslista (kopplas till avdelning, brukare, personal) 

4.2 Skissning fas två 

Skissningen gick i denna fas vidare till att utforska möjligheter för de olika komponenterna i 

gränssnittet samt vad för komponenter som varje del av installationen skulle innehålla. Beslut 

togs utifrån resultaten från användarundersökningen samt designprinciper. En digital prototyp 

skapades av detta och utvärderades med deltagande design.  
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4.2.1 Metod 

För att förfina konceptet användes återigen divergent skissning (Arvola, 2014) där olika 

alternativ utforskades. Skisserna gjordes fortsatt med papper och ofärgad penna. I denna 

skissning låg fokus på att undersöka olika sorters utformning på konceptet som valts. Detta 

innebär olika design på bottennavigering, olika utformning på förloppsindikatorn och 

kringliggande element, designalternativ för instruktionerna i samband med processen samt 

gruppering av informationen på varje sida i designprocessen. Utifrån designkrav och 

designmål samt egen förmåga konverterades ett förslag på utformning till en digital version 

som skapades i programmet Adobe XD.  

4.2.2 Analys/utvärdering 

Utvärdering av de olika alternativen gjordes i samband med skissningen med hänsyn till 

designmål och designprinciper. En mer omfattande utvärdering gjordes inte för dessa element 

då deras utformning är mindre relevant i jämförelse med flöde samt möjliga handlingar som 

är fokus i detta arbete.  

 

I detta skede gjordes en dataprototyp för att undvika fel vid användarutvärdering (deltagande 

design) till följd av många steg att hålla reda på. Därav blir en datorprototyp mer fördelaktig 

än en pappersprototyp då testledaren inte behöver minnas vilka handlingar som leder till vilka 

tillstånd. Med detta sagt kommer alltså detaljeringsfasen i detta projekt vara mer av en 

förstärkning av bearbetningsfasen då detaljer i gränssnittet inte kommer vara utformade, utan 

fokus ligger på konceptet i användarflödet, då målet är att flödet ska vara logiskt för 

användarna. I omvandlingen av designen till en datorprototyp behövdes vissa beslut tas och 

vissa frågor uppstod, samt idéer på förbättringar tillkom, utan grund i data. Dessa vägdes 

utifrån resultatet i användarundersökningen samt designprinciper och implementerades 

utifrån detta.  

 

Krug (2000) använder begreppet fokusgrupper och menar att detta är ett effektivt sätt att 

tidigt i en designprocess utvärdera sitt arbete och få en idé om vilka åsikter användare har. I 

en fokusgrupp sitter ett flertal användare ned med designern och går tillsammans igenom och 

reagerar på designförslag tillsammans.  
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Rogers, Sharp och Preece (2011) tar istället upp begreppet deltagande design (eng. 

participatory design), vilket är när man involverar användare i designprocessen och 

designbeslut genom kommunikation. Detta sätt att arbeta härstammar från två principer, hur 

man gör för att kommunicera ett systems funktioner och design samt att användare ska ha 

någon form av kontroll över förändringar i deras arbete. Även Benyon, Turner och Turner 

(2005) tar upp begreppet påpekar att det kan vara av intresse att tidigt i processen ta in 

användare som experter i systemet och få deras åsikter på olika designförslag. 

 

Bertini och Plumley (2014) tar upp samma princip något mer detaljerat och använder termen 

medskapande (eng. co-creation).  Målet med detta är att öka användarnas direkta 

inblandning. Metoden bygger på ett samarbete mellan designer och användare, och baseras 

på att man tror användarnas närvaro är en avgörande del i processen. Detta då man får en 

uppfattning om vad som är värdefullt för användarna. Ofta anordnas workshops för detta, där 

man tillsammans går igenom förslagen, vad det finns för problemområden och kommer fram 

till möjliga lösningar. Användarna får gärna ha olika roller och därmed olika synsätt på 

systemet, detta kan exempelvis vara projektägare, utvecklare eller slutanvändare. 

Medskapande involverar användare i samtliga steg av processen från början till slut. Det 

positiva med metoden är att den är effektivare än vanliga användbarhetstester då problem 

och lösningar diskuteras tillsammans mellan designer och användare. Problem med metoden 

är att det finns flera ”experter” på olika områden, och det kan vara svårt att komma överens 

då de olika användarna prioriterar olika (Bertini & Plumley, 2014). Samtliga av dessa begrepp 

anses vara förenliga och i denna rapport kommer begreppet deltagande design användas som 

ett namn för denna förening.  

 

Deltagande design utfördes med fyra anställda på Phoniro med olika specialistkunskaper, 

dessa var i egenskap av produktägare, UX-designer samt installationstekniker. Sessionen 

utfördes över Skype med funktionen att skrämdela, där prototypen presenterades. Under 

presentationen fick deltagarna ställa frågor och komma med förslag eller tankar kring 

designen eller funktioner. Efter presentationen fick deltagarna ytterligare möjlighet att 

kommentera prototypen. 
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4.2.3 Resultat 

Visualisering av prototypen presenteras med diverse exempel i bilaga 3. Utifrån den skissning 

som skedde bestämdes typ av bottennavigering, det alternativ som valdes var en centrerad 

box. Förloppsindikatorn blev en som tydligt visar stegen med kompletterande text och där 

varje del markeras och förändras beroende på om den är avklarad, pågående eller kommande. 

Instruktionerna blev pratbubblor som dyker upp i samband med val, dessa förhindrar inte 

interaktion och behöver inte bekräftas, för att undvika onödig interaktion. Genom hela 

gränssnittet är tanken att användare bara ska kunna redigera och se vad man har behörighet 

till, i denna prototyp antas att användaren har alla behörigheter som finns.  

 

De idéer som lades till utöver detta och viktades utifrån användarundersökningen och 

designprinciper var ett antal. De flesta av dessa uppkom som ett resultat av frågor på hur man 

tar sig vidare i flödet och vad man bör kunna göra i de olika delarna av flödet.  

 

Från deltagande design uppkom ett flertal insikter samt valmöjligheter. En av dessa rörde 

omplacering av komponenten mobil då placeringen i designen indikerar att den tillhör 

personal, fast den egentligen tillhör organisationen. Dessutom antogs förutsättningen att det 

finns personal som installerar och konfigurerar de fysiska komponenterna såsom larmserver 

och radiobas, och att användaren själv endast ska registrera dessa i systemet, istället för att 

användaren ska sköta fysisk installation på egen hand. Kommentarer om hur de fysiska 

komponenterna kopplas till systemet klargjordes, där interaktion med den fysiska produkten 

gör att systemet automatiskt fångar upp information. Ordningen på de tre komponenter i 

navigationsfältet påpekades, och att en kronologisk ordning hade varit mer logisk. Något som 

lyftes var att om en avdelning har många rum blir det monotont och tar tid att lägga till alla 

dessa, därför gavs ett förslag om att inkludera ett val att lägg till rum i samband med avdelning. 

Komponenten avvikelselarm diskuterades då det är både en fysisk produkt och en funktion, 

efter diskussion togs beslut att lägga till den fysiska produkten före brukare skapas och att vid 

skapande av brukare koppla denne till eventuellt avvikelselarm. Vid skapande av brukare 

föreslogs också en automatisk generering av beställning som har en standardutformning och 

att denna kan redigeras vid avvikelse i beställningen.  
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Sådant som inte kommer tas med i detta arbete rörde bland annat hur kringliggande faktorer 

fungerar, såsom varifrån uppgifter kommer och liknande. Även namngivning och exakt 

information var sådant som ifrågasattes men som är en avgränsning i arbetet och därmed inte 

gjorts. Även att kunna söka och sortera listor påpekades som en saknad funktion, vilket är 

något som skulle underlätta hantering av gränssnittet. Samtliga av dessa delar uppmuntras 

undersökas i framtida arbete.  

4.2.4 Sammanfattning skissning fas två 

Skissning under fas två hanterade övergripande aspekter med större detaljnivå än fas ett. Det 

som hanterades var navigation, informationsarkitektur samt flödet i installationsprocessen 

och vilka komponenter som ska ingå i varje steg under processen. Designen omvandlades till 

en digital, interaktiv prototyp i Adobe XD. Resultatet efter utvärdering genom deltagande 

design användes för att korrigera de främsta bristerna i designen och den slutliga designen 

efter detta finns att se under rubriken ”slutresultat”.  

 

Designmål genererade från denna fas:  

• En guide bör användas för att hjälpa nya användare bli bekanta med gränssnittet. 

• Markering av möjliga handlingar bör göras för att minimera användarens kognitiva 

belastning.  

• Användaren bör kunna lägga till en, men även flera komponenter av samma slag i 

installationen innan denne går vidare till nästa steg.  

• Feedback på användarens handlingar bör ges för att förtydliga vad som sker.  

• Installationsprocessen bör innehålla möjlighet till överblick över både befintliga 

komponenter samt vilka delar av installationsprocessen som är avklarade eller 

återstående. 

• Navigationen bör vara flexibel och tillåta användaren navigera sig enkelt mellan de 

olika stegen av installationsprocessen.  

• Installationsprocessen bör inkludera möjlighet till instruktioner och stöd för att 

säkerställa ovana användares ökade självständighet i installationen.  

• Den visuella informationen i gränssnittet bör grupperas och minskas för att underlätta 

för användaren och minska kognitiv belastning.  
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4.3 Slutresultat 

Den slutliga prototypen efter samtliga utvärderingar som fungerar som en del av en 

kravspecifikation presenteras i form av bilder. Utifrån återkoppling och utvärdering i 

deltagande design ändrades de delar i designen som hänvisas till ovan.  Till kravspecifikationen 

hör samtliga designkrav och designmål som presenterats i samband med utförandet av 

arbetets olika delar.  

 

Bild 7. Visar startsidan för installationen. 

 

Bild 8. Visar första instruktionen som framkommer efter klick på knappen starta i bild 7. 
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Bild 9. Visar första steget i installationsprocessen vilket är att lägga till avdelning vilket 

framkommer efter klick på symbolen brukare i bild 7 eller bild 8. 

 

Bild 10. Visar meddelandet som dyker upp på skrämen då en komponent läggs till. 

 

Bild 11. Visar steget där rum läggs till. Steget där avdelning läggs till är avklarat. 
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Bild 12. Visar steget där avvikelselarm läggs till efter att avdelning och rum är avklarade. 

 

Bild 13. Visar steget där brukare läggs till med fokus på personuppgifter och övriga 

funktioner vid sidan om detta. 

 

Bild 14. Visar den lista som finns på vad för övriga attribut som kan läggas till hos brukare. 
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Bild 15. Visar steget för att lägga till NFC-etiketter. 

 

Bild 16. Visar steget för att lägga till larmenhet där uppmaning om fysisk interaktion med 

larmenheten finns. 

 

Bild 17. Visar skrämen som framkommer då alla komponenter i kategorin brukare är klara. 
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Bild 18. Visar steget där personal läggs till vilket har samma upplägg som för brukare. 

 

Bild 19. Visar skrämen som framkommer då all personal är tillagd. 

 

Bild 20. Visar steget där telefon läggs till med uppmaning att använda själva telefonen. 
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Bild 21. Visar steget där larmserver läggs till med information om förutsättningar för detta. 

 

Bild 22. Visar steget där radiobasar läggs till samt information om förutsättningar för detta. 

 

Bild 23. Visar steget där en destinationslista läggs till. 
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Bild 24. Visar skrämen som framkommer då alla komponenter markerats som klara. 
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5 Diskussion 

Diskussionen rör genomförandet av metoderna, vad som kunde gjorts annorlunda eller 

möjligen haft påverkan på resultat samt hur detta hanterades. Även diskussion kring de beslut 

som tagits under processen diskuteras och motiveras i större utsträckning samt en 

redogörelse innehållande en motivering och diskussion kring det slutliga resultatet sker. 

Slutligen sker rekommendationer för framtida och fortsatt arbete med vad som kan utvecklas 

eller tillföras till det redan utförda arbetet.  

5.1 Genomförande 

Generellt inom designmetodik finns ett problem vid val av metod då allting beror på vad för 

fråga man vill ha svar på, därmed anpassas metod utifrån den information som önskas 

uppkomma från metoden vilket direkt leder till att arbetet blir subjektivt. Något som dock är 

värt att tänka på är att det är svårt både att intervjua och bli intervjuad, hur lätt eller svår en 

intervju är för de inblandade är något som är mer eller mindre omöjligt att veta i förväg då det 

är personbundet. Vissa användare kan vara mer pratglada än andra vilket påverkar 

datainsamlingen och kan resultera i att en användares åsikter och tankar enligt data har större 

stöd.  Denna studie har påverkats av detta vilket försökt motverkas genom att uppmuntra 

samtliga användare till att utveckla svar och resonemang men utan att ställa ledande och 

stängda frågor, vilket är svårt när man sitter på intervjutillfället. Hur lätta användare är att 

prata med går inte att förutse förrän intervjun sker och då behöver man ibland improvisera, 

vilket påverkar datan. I alla fall som improviserade frågor ställts har dessa dock antecknats och 

använts i alla följande intervjuer för att säkerställa att deltagarna får så lika frågor som möjligt 

och motverka ett inkonsekvent tillvägagångssätt. Då alla människor är olika verkar det inte 

som att detta är en engångsföreteelse och därmed kan framtida intervjuer involvera fler 

förberedda delfrågor för att uppmuntra deltagare att berätta mer och slippa improvisation. 

 

Under card sort utfördes kortare intervjuer för att fokusera mer på själva 

installationsprocessen istället för systemet i sin helhet som tidigare studie (Eklund, o.a., 2018) 

gjort. Vad som uppdagades i detta var att de flesta deltagare hade varit med under en 

installationsprocess men att detta var i de flesta fall inte nyligen. Därmed finns det risk att 

minnet av installationen och hur den upplevdes inte var korrekt och att svaren därmed 



 

62 

 

speglade vad deltagarna antog att de upplevde vid tillfället. Detta hade kunnat hanteras 

genom att delta vid nya installationer och intervjua deltagarna i samband med detta. Tyvärr 

fanns inte den möjligheten då inga nya installationer inom tidsramen för detta arbete skulle 

utföras på närbelägen ort. Vidare hade dock denna typ av angreppssätt lett till att deltagarna 

skulle vara mindre erfarna inom systemet och därmed antagligen påpeka förvirring kring det 

mesta innan en inlärning skett. Genom att deltagarna istället hade erfarenhet i systemet borde 

rimligtvis endast de större mer märkbara problemen identifieras av dessa, sådant som trots 

vana kan vara problematiskt. Detta verkade som en rimlig avgränsning i arbetet, att bara 

hantera de större problemen som finns även när inlärning har skett.  

 

Young (1983) skriver om olika sorters mentala modeller och att de skapas olika. Beroende på 

personers tidigare erfarenheter bör alltså mentala modeller skapas på olika sätt. Vilket sätt 

som användares mentala modeller skapats på är inte något som undersökts i och med detta 

och inte något som behöver undersökas. Dock är det rimligt att veta om detta och ta med sig 

kunskapen om att det kan vara svårt att anpassa en informationsarkitektur till något som 

fungerar på olika sätt hos användarna, för alla fungerar inte likadant. 

 

Gällande själva card sort är det delvis en kvantitativ metod, och därmed kan antalet deltagare 

ifrågasättas. Fler deltagare hade gett ett mer representativt resultat för målgruppen och 

möjligen ett annat resultat. Då det fanns tendenser i hur deltagare med olika bakgrund 

sorterade korten kan det antas att resultatet påverkas av vilken bakgrund och roll som 

deltagarna har, och en rimlig tanke är vilka användare som bör prioriteras för detta upplägg. 

Antagligen borde detta vara de användare som faktiskt ska sköta installationen, och inte de 

deltagare som utvecklar systemet även om deras åsikter är värdefulla och bör beaktas. Den 

målgrupp som vore mest önskvärd för att installationsprocessen skulle bli så självförklarande 

och uppenbar som möjligt för nya användare vore självklart nya användare, och kanske 

deltagare från andra länder då dessa ingår i målgruppen. Resultatet i dagsläget kan endast 

generaliseras till användare som har en vana i systemet.  

 

Vid analys genom tematisk analys finns det några problemområden, Braun och Clarke (2006) 

tar själva upp några aspekter av dessa. Att metoden inte har en helt tydlig definition eller 

riktlinjer gör att det kan vara svårt att replikera metoden då tolkningar av hur de olika stegen 
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utförs möjligtvis varierar.  Därav är det av vikt att dokumentera hur metoden genomförs då 

den används, för att tillåta replikering av studien. En positiv aspekt med metoden är att den 

är relativt enkel att utföra vilket tillåter personer utan en bred kunskap inom kvalitativa 

metoder utföra den.  

 

Något som kan ifrågasättas är huruvida användandet av designprinciper kan inkluderas inom 

ramen för användarcentrerad design. Datainsamlingen i detta arbete har inte resulterat i att 

samtliga designprinciper uppkommit, dock har vissa av dem återfunnits även i data. Därmed 

anser jag att användandet av designprinciper bör ske med försiktighet och eftertanke då 

samtliga vedertagna designprinciper inte nödvändigtvis behöver vara fördelaktiga för alla 

designer. Att anta att dessa behövs utan att reflektera vidare kring det och finna någon sorts 

stöd i insamlade data är att inte genomföra en användarcentrerad process. Detta är 

motiveringen till att vissa designprinciper varit mer dominerande i skapandet av designen 

medan andra nästan vara obefintliga.  

5.2 Beslut och resultat 

Antalet deltagare i studien diskuteras. Generellt har relativt få deltagare medverkat på grund 

av antingen en liten målgrupp eller på grund av fysiska avstånd. De fysiska avstånden har i 

vissa fall kunnat hanteras via internet och skärmdelning men då detta inte fungerat i alla fall 

(exempelvis card sort) har antalet användare som varit tillgängliga varit begränsat. Trots det 

begränsade antalet deltagare har mycket data samlats in i användarundersökningen då ett 

flertal metoder användes för att kompensera för de färre antalet deltagare.  

 

Ytterligare något värt att anmärka är antalet metoder som varit involverade i 

användarundersökningen och som antagits varit rimliga att kombinera med varandra. Som 

tidigare nämnt är designmetodik väldigt bred och det är långt ifrån självklart vilka metoder 

som ska väljas. De metoder som valts har valts utifrån målet med arbetet då de tillsammans 

förhoppningsvis har kunnat generera svar på forskningsfrågorna. I analys och sammanställning 

av de olika metodernas utfall har det varit komplicerat och att få ihop allt till något 

sammanhängande då det har varit mycket data involverat som har behövts konkretiseras och 

gås igenom ett flertal gånger. Dock kan detta anses vara en styrka och möjligen något som 

kompenserar för det ringa antal deltagare som varit involverade. Möjligen hade det vid fler 
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deltagare varit relevant att välja och prioritera bland metoderna istället för att använda 

samtliga, detta kan självklart ses både som en styrka och en svaghet i arbetet.  

 

Ytterligare ett besluts som tagits är att inte dokumentera exakt allt som rört projektet. Detta 

kan vara kontrollfrågor eller liknande som ställts till deltagare för att säkerställa att 

uppfattning av den data som samlats in varit korrekt. Dessa kontrollfrågor har inte 

dokumenterats då de ofta skett oplanerat vid spontana möten.  

 

I designen togs beslutet att fortsätta arbeta med endast en av de övergripande designer som 

fått högst poäng istället för båda i värderingsmatrisen, bottennavigeringen. Anledningen till 

att navigering med flikar valdes bort var att den tidigare studie som utförts (Eklund, o.a., 2018) 

gjort ett designförslag baserat på just det. Detta leder till en svårighet att designa något 

liknande utan att påverkas av det designförslaget och riskera att låsa sig vid det upplägget på 

design. Därmed valdes det andra konceptet (bottennavigering) för att mer obehindrat kunna 

utforska designmöjligheter utan att vara påverkad av en tidigare design av systemet. Med 

tanke på att systemet bör vara skalbart och Phoniros system även innehåller en 

mobilapplikation ansågs en bottennavigering vara mer fördelaktigt för att skapa ett 

helhetsintryck i eventuell utformning av en applikation.  

 

Beslut att inte fokusera eller lägga fokus på mer detaljerad design gjordes då det huvudsakliga 

målet var att skapa en ny struktur och ett ramverk, i vilket detaljer spelar en mindre roll. Dessa 

detaljer är sådant som inkluderas i resultatet men där alternativ inte utforskats, sådant är 

färger, exakt placering, informationstext eller text på knappar samt utformning av elementen 

i designen (exempelvis knappar och symboler). Inte heller design för konfigurering av 

tilläggsfunktionerna för exempelvis brukare (e-tillsyn, egenskaper och dylikt) gjordes då detta 

upplevdes som relativt enkla komponenter som inte påverkar flödet. Förslagsvis borde en 

undersökning göras för att avgöra en föredragen informationsarkitektur för dessa mindre 

delar och en design skapas och appliceras på samtliga av dessa för enlighet.  

 

I dagens gränssnitt finns ett sidhuvud som används för att bland annat byta organisation, 

denna funktionalitet har inte uppkommit utifrån data då det inte undersökts. Anledningen att 

dessa ligger på den platsen är att möjlighet att byta organisation samt logga inte är något som 
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är möjligt i gränssnittet idag och därför fick följa med in i ett nytt förslag för att inte glömmas 

bort. Ingen större utforskning kring placering och funktion kring dessa har gjorts. Hur 

organisationen skapas finns dock inte med i designen då detta ansågs vara en förutsättning 

för att kunna utföra installationen och därmed antogs vara gjort då installationsprocessen 

startas. För att hjälpa användaren vid uppstart implementerades ett intromeddelande med en 

knapp för att starta guiden genom installation. Vid händelse att användaren är bekant med 

systemet sedan tidigare kan användare ignorera detta och själv navigera i gränssnittet och då 

inte få upp de olika hjälpfunktioner och guider som finns. Denna funktion är därmed anpassad 

till användare med olika erfarenhet av systemet. Fortsatt beskrivning av design kommer 

främst fokusera på nya användare med förtydliganden och hjälp inkluderat. För att förtydliga 

vilka handlingar som ska utföras användes en markering på området som användaren ska 

klicka på, genom att göra detta område olikt resterande dras användarens uppmärksamhet till 

denna plats och gör det tydligt att det går att interagera med vilket Krug (2000) anser är viktigt 

i ett digitalt gränssnitt. Dessutom inkluderades ett meddelande för att förtydliga handlingen 

som förväntas av användaren. I de olika stegen i installationen ges användaren möjlighet att 

skapa ett flertal av samma komponent, genom att använda knappen ”lägg till”. Vid klick på 

denna ges feedback i form av en ruta som bekräftar att komponenten lagts till, denna ruta 

försvinner av sig själv efter en kortare tid. I kombination med detta skapades en lista med 

redan tillagda komponenter för att ge användaren bättre överblick. Utöver detta 

implementerades en möjlighet att redigera dessa direkt för att erbjuda större flexibilitet och 

undvika onödiga extra interaktioner.  En knapp för att gå vidare i processen med texten ”klar” 

lades till för att låta användaren själv bestämma när hanteringen av en viss komponent är klar.  

 

Under hela processen markeras den del där användaren befinner sig för att avlasta 

användarens minne, både den kategori som användaren befinner sig i markeras i 

förloppsindikatorn samt den del av installationen inom kategorin som är den aktuella i 

bottennavigeringen. Även de steg där användaren klickat på klar markeras i förloppsindikatorn 

för att visa att steget var avklarat, för att ge ytterligare tydlighet och feedback. På detta sätt 

behöver användaren inte minnas var i processen denne befinner sig om ett avbrott skulle ske. 

Alla delar av förloppsindikatorn är interaktiva och tillåter användaren att navigera sig mellan 

de olika delarna på ett enkelt sätt, detsamma gäller bottennavigeringen, detta ger flexibilitet 

i gränssnittet samt minskar antalet interaktioner som behövs för att ta sig till olika delar. På 
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varje sida i gränssnittet inkluderades en symbol i form av ett frågetecken för att fungera som 

hjälp för användaren, vid klick på detta är tanken att användaren får information om varför 

man ska lägga till en viss komponent samt information om vad det är. En möjlighet är att 

texten dyker upp automatiskt om användaren använder den guiden genom att trycka på start 

i början av installationen för att stödja nya användare. Funktionen är hjälpsam för användare 

som inte är vana vid systemet och bidrar till att de kan utföra installationen på egen hand.  

 

Informationen på de olika stegen förblev densamma som i dagens gränssnitt men med 

annorlunda utformning. För att minimera den visuella belastningen med mycket information 

grupperades de olika delarna för komponenter med mycket information (exempelvis brukare). 

Den information som var viktigast hamnade i centrum och tog mest plats medan de övriga 

delarna som inte används i alla fall blev tillägg och tog mindre plats visuellt för att visa att 

dessa inte är av samma vikt som de nödvändiga uppgifterna, vilket är en metod som används 

av Krug (2000). Där möjlighet fanns att koppla till andra komponenter, såsom avdelningar och 

rum, användes dropdown-listor som kan antas bero av vad som finns inlagt i systemet.  

 

Efter att varje större del avslutats (exempelvis alla steg inom kategorin brukare) dyker ett nytt 

meddelande upp med information om hur man fortsätter processen, detta behöver inte vara 

fallet om användaren inte följer guiden utan sköter installationen utan instruktioner. I 

kategorin installation finns information om hur hårdvara installeras och sedan kopplas till 

systemet genom gränssnittet och kan därmed göras av användaren.  

 

Den indelning som skett av de mindre komponenterna i installationsprocessens delar har skett 

subjektivt och utan stöd i användardata, därmed bör detta undersökas vidare för att 

säkerställa en sortering utifrån användarnas mentala modeller. Anledningen till indelningen 

var att påvisa att den visuella informationen kan minskas, detta då ett flertal av de fält som 

finns inte används särskilt ofta, därmed placeras dessa som extrafunktioner som går att lägga 

till men som inte är nödvändiga för installationen. Utformning av navigationen, 

förloppsindikatorn och instruktionerna i pratbubblor är något som utforskats en aning men 

som kan ses över ytterligare i kombination med placering av samtliga komponenter.  
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Resultaten representeras bland annat som designmål. De designmål som uppkommit utifrån 

användarundersökningen lär vara relativt lika oavsett vem som utför den då det är direkt 

insamling av data och kan liknas vid andra kvalitativa studier och bör därmed inte ifrågasättas 

ytterligare. De designmål som uppstår utifrån utvärdering och de beslut som designern tar är 

dock inte alltid drivna av en datainsamling, utvärdering kan exempelvis ske av designern själv 

vilket kan vara en nackdel då det endast är ett perspektiv och ytterligare perspektiv är att 

föredra för att se på arbetet med nya ögon. Designern är den som väljer metoder för 

utvärdering vilket gör att en designer indirekt kan besluta att endast ta in andra kring de beslut 

som denne inte vill ta själv. Dessa faktorer bidrar till att designmål och designbeslut och i 

slutändan designen påverkas helt av designern och dennes åsikter och värderingar kring alla 

beslut i designen, vilket kan leda till att designen är mer anpassad efter en målgrupp som 

designern själv tillhör. Möjligen är detta anledningen till att det inom design ofta är flera 

personer som jobbar tillsammans (vilket varit fallet under tidigare designprojekt under 

kandidatprogrammet). Genom att vara flera personer som genomför ett designarbete tolkas 

inte resultat på endast ett sätt och designen färgas inte helt av en enda persons värderingar. 

Detta tror jag gör att designen i slutändan blir bättre och mer anpassad till den tänkta 

målgruppen.   

5.3 Vidare utveckling och framtida designförslag 

Då det finns många olika möjliga metoder i en designprocess finns det självklart möjligheter 

att utveckla användarundersökningen ytterligare genom att samla in mer data och revidera 

samt uppdatera den redan befintliga undersökningen. Något som skulle vara fördelaktigt är 

att samla in mer data genom card sorting från användarna då card sort genererar båda 

kvantitativa och kvalitativa data kan framför allt den kvantitativa delen förbättras och därmed 

generera förslag på ännu bättre kategoriseringar och struktur av systemets komponenter. 

Fördelaktigt skulle vara att involvera användare som är oerfarna i att hantera systemet i 

användarundersökningens alla delar. Detta skulle leda till en bättre uppfattning om vilket stöd 

de behöver och bidra till att systemet kan anpassas bättre till användare med olika bakgrund. 

Vidare skulle informationsarkitekturen kunna undersökas i större omfattning, då detta projekt 

endast berört en del då ämnet var av relevans skulle det vara givande om någon med större 

kunskap och erfarenhet kring metodiken utvärderade detta område ytterligare.  
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För att bygga vidare på det gjorda arbetet kan större fokus läggas vid designen och detaljer 

kring denna istället för strukturen och generellt upplägg på designen som finns i nuläget. 

Komponenternas placering, utseende och färg bör arbetas med då detta inte varit något som 

varit av större vikt i detta arbete. Användartester bör utföras för att säkerställa att användarna 

förstår flödet och komponenterna i designen. Utifrån dessa bör arbetet fortskrida genom att 

färdigställa designen med ytterligare detaljer och mer komplexa aspekter såsom färg och 

ordval.   

 

De olika system som nämns av Morville och Rosenfeld (2007) skulle kunna ses över, framför 

allt de två som denna studie inte undersökt; märkningssystem som visar var användaren ska, 

och bör vara representationer som reflekterar innehållet samt söksystem så användare hittar 

informationen de letar efter. Vilket även nämnts tidigare anser Krug (2000) att sökning och 

vad man kan söka på är viktigt i ett gränssnitt. Rekommendationen utifrån detta blir att 

undersöka märkning i form av text och ikoner samt var det är lämpligt att tillhandahålla 

möjligheter för sökning. Fortsatt arbete bör undersöka andra moduler i systemet Phoniro Care 

för att förena alla dess delar samt att dessa tillsammans är enhetliga i en ny struktur av hela 

systemet och inte endast larmmodulen och dess installationsprocess.  

 

Framöver bör instruktioner kring hur man fysiskt installerar larmserver och radiobas ska 

finnas. Om instruktionerna är tillräckligt bra behöver inte larmtekniker vara involverade i 

processen, vilket bidrar till målet att användare själva ska kunna sköta installationen. 

Instruktionerna bör därför skrivas av någon som vet hur den fysiska installationen utförs och 

kan förmedla detta i skrift. Utöver detta bör varje komponent undersökas samt vad för 

information som ska finnas för denna och hur den ska grupperas, det vill säga 

informationsarkitekturen på en djupare och mer detaljerad nivå än vad som undersökts i detta 

arbete.  

 

Genom att utföra detta bör användbarheten i gränssnittet öka och därmed ge en enklare 

hantering av systemet, vilket ger en mer effektiv administration, något som kommande studier 

med fördel kan undersöka. Om så är fallet bör personalen ha tid för andra arbetsuppgifter 

vilket kan öka kvaliteten inom äldreomsorgen.  
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6 Slutsats 

Genom att använda ett användarcentrerat arbetssätt och genomgå en del av designprocessen 

för att undersöka användares mentala modeller samt systemets informationsarkitektur har en 

preliminär prototyp skapats. Arbetet har ämnat besvara de två frågeställningarna: Vilka 

mentala modeller har användarna och hur kan dessa stödjas i informationsarkitektur och 

design i det nya gränssnittet? Vilka faktorer och designprinciper kan formuleras för att stödja 

framtida design och utveckling? 

 

Användarnas mentala modeller av systemet var grupperingar av de komponenter som idag 

representeras i gränssnittet. Genom att jämföra de mentala modellerna (uppfattade modeller) 

med dagens informationsarkitektur (konceptuell modell) avgjordes att dessa inte 

överensstämde. För att förbättra detta anpassades designen och informationsarkitekturen 

grundad i insamlade data. Resultatet blev att designen av prototypen gör att den konceptuella 

modellen bättre stämmer med den bild som användarna har av systemet.  

 

Under genomförande applicerades de etablerade designprinciper som används inom design 

av gränssnitt. Designbeslut fattades genom dessa designprinciper men även i de designmål 

och designkrav som uppkom från användarundersökningen. Dessa rörde sådant som hur 

installationsprocessen måste se ut för att fungera rent tekniskt samt lösning på problem som 

finns i dagsläget. Samtliga resultat från användarundersökningen och de designmål och 

designkrav som framkommit kan och bör används vid fortsatt arbete med designen för att 

säkerställa ett fortsatt användarcentrerat arbetssätt. Det fortsatta arbetet bör i första hand 

utföra användartester för den befintliga designen men även hantera de mer detaljerade delar 

av design och informationsarkitektur som denna studie inte undersökt.  

 

Slutligen, om vidare utveckling utförs, bör detta arbete resultera i avlastning gällande 

administrativa uppgifter inom äldreomsorgen. Därmed kan denna typ av välfärdsteknologi 

säkerställa att personalen kan prioritera interaktion med de äldre istället för att spendera tid 

på administrativa uppgifter. Vad detta kommer leda till blir förhoppningsvis en effektivare 

äldreomsorg med högre kvalitet för äldre både idag och framöver. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1-Tidigare användarundersökning 

8.1.1 Personor 
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8.1.2 Scenarion 

Scenario 1, “Borttagning av brukare” 

Det plingar till i Marias telefon. En ur personalen på det särskilda boendet där hon tidigare i veckan 

haft utbildning behöver hjälp med att ta bort en brukare ur systemet. Efter att ha satt sig in i 

situationen konstaterar Maria att brukaren faktiskt är borttagen, men att blåtandsknappen 

fortfarande är kopplad till brukaren och det innebär att blåtandsknappen inte längre på något vis 

syns eller är tillgänglig i systemet. Blåtandsknappen är försvunnen och det här kan inte ens Maria fixa 

utan måste nu vända sig till Phoniros supportavdelning. Det är lite brådis så hon ringer supporten där 

hon hamnar i en telefonkö, plats 3.  

 

Efter att Maria äntligen löst problemet med den försvunna blåtandsknappen ringer hon upp 

undersköterskan för att berätta att problemet är löst och att hon har lite tid över för att visa hur 

borttagning av brukare görs på korrekt sätt. Maria delar skärm över Skype.  
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Från systemets startsida navigerar Maria sig vidare genom att klicka på ikonen Administration för att 

sedan klicka på ikonen Brukare. Här går det att söka upp brukaren som ska tas bort. Maria klickar på 

brukar-namnet och förtydligar nu att det är viktigt att först ta bort den eller dom till brukaren 

kopplade blåtandsknappar. Maria berättar att även NFC-etiketter och larmenheter behöver tas bort 

var för sig. Efter att Maria kopplat bort hårdvaran från brukaren klickar hon på ikonen Beställningar. 

Här syns brukarens alla beställningar och Maria kan avsluta brukaren genom att sätta ett slutdatum 

för varje beställning, alternativt ta bort beställningen direkt genom att gå in på beställningen och 

klicka på ikonen Ta bort. Maria berättar för undersköterskan att brukaren kommer vara synlig i 

systemet en viss tid efter slutdatumet för att eventuell rättning av besök eller sökning av information 

ska hinnas med. Efter att ha tackat för sig avslutar Maria samtalet och återgår till det hon höll på med 

tidigare.  

 

Scenario 2, “Organisation” 

När Niklas har vaknat upp, tagit sitt morgonkaffe och kommit till jobbet, det första han 

gör är att kolla hur långt processen av den aktuella beställningen har kommit och var 

han ska börja för dagen. 

 

Det är oftast olika kommuner som köper in tjänsten som Phoniro erbjuder och i Phoniros system kallar 

de dessa för organisationer. Processen går på det sättet att Niklas får en lista med de kommuner som 

har beställt samt vilka boenden i den kommunen som ska ha tjänsten. Sedan börjar Niklas att lägga till 

de nödvändiga informationerna som bland annat adress och telefonnummer till de olika boenden och 

lägger till dem som organisationer i systemet. För att underlätta processen av att hitta olika boenden i 

systemet, registrerar han de olika boenden med organisationsnamnet först så att alla boenden som 

tillhör exempelvis Varbergs kommun, hamnar bredvid varandra. Niklas upplever systemet som enkelt 

och tydligt när det kommer till att lägga till organisationer i systemet då det är bara att fylla i några 

rutor med information som han får från beställaren och sedan se till att alla olika boenden hamnar på 

rätt plats för att senare kunna gå in i varje enskilt boende och lägga till personalen och brukare bland 

annat och ge personalen de behörigheter som behövs. 

 

Scenario 3, “Importera från Excel” 

Det är måndag morgon. Phoniro fick veckan innan en ny beställning gällande larmsystemet av ett 

boende i Alingsås kommun och Niklas har fått i uppdrag att hantera installationen då Alingsås kommun 

tillhör hans ansvarsområde. Han tycker att det är roligt att påbörja ett nytt projekt trots tidpunkten 

och han påbörjar samma process som han har gjort ett flertal gånger tidigare.  
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Niklas genomför den största delen av det administrativa arbetet som krävs för installationen på 

kontoret innan han faktiskt åker ut till boendet. När han har lagt till de grundläggande elementen som 

boendets namn och sett till att de moduler som ingår i beställningen finns tillgängliga för kommunens 

administratörer så är nästa steg att lägga till de brukare och den personal som för nuvarande hör till 

boendet. Till sin hjälp för detta har han två Excelark som han har försetts med från boendets 

administratör. Dessa kan han importera i gränssnittet, något han verkligen tycker är en bra funktion då 

det sparar honom väldigt mycket repetitivt arbete, och efter att ha reflekterat över detta så känner 

han att det helt klart kunde ha varit värre även om gränssnittet i helhet kan vara bristande.  Han kan 

tack vare importfunktionen direkt påbörja arbetet med att koppla boenden till rum och larmenheter 

och att ge personalen rätt behörigheter i systemet. 

 

8.1.3 Designmål 

• Systemet ska vara anpassat för installation och uppstart av systemet 

• Systemet ska vara anpassat för kontinuerlig administration. 

• Kunderna ska själva kunna sköta installation av produkten.  

• Installation och konfiguration av systemet ska vara snabbt och enkelt.  

• Systemet ska vara anpassat för användare med olika bakgrund och behov.  

• Systemet ska vara nytänkande och modernt samtidigt som det ska vara anpassat för 

en användargrupp som inte är så förtjust i teknik.  

• Installation och konfiguration av systemet ska vara snabbt och enkelt samt inte kräva 

några repetitiva uppgifter.  

• Systemet ska effektiviseras och göras mindre repetitivt. Det ska vara färre steg per 

arbetsuppgift.  

• Systemet ska inte kräva någon support från larmteknikerna efter installationen. 

• Smidigare hantering av data och inmatning av redan existerande data.  

• Gränssnittet ska erbjuda en bättre översikt av data/information.  

• Systemet ska effektiviseras och göras mindre repetitivt. Det ska vara färre steg per 

arbetsuppgift. 

• Systemet ska vara fortsatt lättförståeligt och enkelt att hantera.  

• Systemet ska inte kräva någon support efter installationen. 

• Det ska vara smidigt att lägga in nya brukare.  

• Det är vanligt med vikarier och dessa ska smidigt och lätt kunna få tillgång till, samt 
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använda systemet. 

• Lätt att felsöka i systemet. 

• Systemet ska ge tydlig feedback.  

• Det ska vara enkelt och smidigt att ta bort brukare.  

• Brukare ska kunna ha både lås och NFC-etikett samtidigt. 

• Blåtandsknappar ska inte försvinna ur systemet om man tar bort brukaren kopplad till 

knappen.  
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8.2 Bilaga 2-Card sort frågor och kortare intervju 

Intro 

Presentera mig och mitt uppdrag 

Samtyckesblankett 

 

• Berätta om din bakgrund samt erfarenhet i systemet 

I verksamhet 

• Var du med då installationen av larmmodulen skedde?  

o Kan du berätta om hur det gick till? 

o Hur upplevde du systemet och processen? 

• Vad tycker du om systemet och processen idag utifrån ditt eget arbete? 

o Vad är bra? 

o Vad kan vara problematiskt för dig? 

o Vad skulle du ändra på om du fick? 

Utvecklare 

• Hur resonerade ni när ni skulle ta fram systemet, uppbyggnad, logik etc? Vilka beslut 

togs? 

• Vad tycker du om systemet och processen idag utifrån ditt eget arbete? 

o Vad är bra? 

o Vad kan vara problematiskt för dig? 

o Vad skulle du ändra på om du fick? 

Efter sortering 

• Berätta och förklara hur du tänker kring din sortering? 

• Om du tänker dig att du vill lägga till något nytt istället för att koppla ihop, skulle det 

också se ut såhär eller skulle du vilja ändra på sorteringen? 

• Förstår du syftet med övningen? 
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8.3 Bilaga 3-Digital prototyp- exempel från skissning fas 2 
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