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Abstrakt 
Problemet studien ställdes inför var att försöka lösa hur man med hjälp av 

gamification kan skapa ett användbart mobilt gränssnitt som visualiserar 

elförbrukning. Fallstudien har resulterat i ett förslag på hur man kan 

visualisera elförbrukning i mobila gränssnitt och med inslag av 

gamification. Resultatet har arbetats fram med hjälp av metodiken 

användarcentrerad design där användningstester och iterationer har utförts 

för att erhålla värdefull information från användare om hur de vill att en 

sådan här applikation ska se ut och fungera. Resultatet har sedan 

presenterats och analyserats utifrån den modell som togs fram från teorin. 

Resultatet är en interaktiv prototyp som vävt in teoridelarna användbarhet, 

mobila gränssnitt och gamification för att visualisera elförbrukning på ett 

användbart sätt. 

 

Nyckelord 

Användbarhet, Mobila gränssnitt, Gamification, Elförbrukning 

 

Abstract 
The problem this case study faced was how to use elements from 

gamification to create a useful mobile interface that visualizes power 

consumption. The result of this case study is an application that visualizes 

electricity consumption in mobile interfaces with elements from 

gamification. The result is an interactive prototype that has taken advantage 

of the theories of usability, mobile interfaces and gamification. 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka alla inblandade parter under denna tid då jag 

genomfört mitt examensarbete. Först och främst vill jag tacka inUse i 

Stockholm som tog emot oss som examensarbetare och verkligen gav oss 

fria händer. Jag vill även tacka min handledare Morgan Rydbrink, 

Universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet och min examinator Päivi Jokela, 

Lektor vid Linnéuniversitetet. Så klart vill jag även tacka min handledare på 

inUse som arbetar som interaktionsdesigner. Jag vill även passa på att tacka 

mina projektmedlemmar. 

 

Det har varit väldigt intressant och givande att få genomföra ett 

examensarbete ute på en stor digital byrå. Tillsammans med tre andra 

studenter vid Stockholms Universitet och Nackademien har vi arbetat oss 

fram från förstudier till färdig applikation.  

 

Mitt intresse inom interaktionsdesign och webbutveckling har under flera år 

varit stort. Under dessa tre år som jag har studerat Interaktionsdesign vid 

Linnéuniversitetet har det intresset växt ytterligare. Jag hoppas att denna 

fallstudie som presenteras här verkligen visar det och att resultatet kan 

inspirera någon att skapa morgondagens mobila tjänster. 
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1 Introduktion  
Internet är inte längre något som bara används till att söka fram information, 

köpa kläder eller prata med vänner på andra sidan jordklotet med. 

Utvecklingen går framåt och det skapar möjligheter för nya tjänster och 

produkter. Allt fler produkter och tjänster kopplas i dag upp mot Internet tack 

vare den teknikutveckling som vi haft. Processorer, kretskort och trådlösa 

nätverkskort kan i dag göras så små att de ryms i en tändsticksask, vilket så 

klart öppnar upp möjligheterna att bygga in dessa komponenter i stort sett i 

vilka produkter som helst – detta brukar kallas för Sakernas Internet (Internet 

of Things, 2005 & Sakernas Internet, 2012). 

 

I undersökningen Svenskarna och Internet som .SE årligen tar fram och som 

presenterades under våren 2011 använde 36 % i åldern 12 år och uppåt 

Internet i mobiltelefon eller i annan handhållen enhet. Av dessa var det 27 % 

som hade en smart mobiltelefon i form av en iPhone- eller en Android-

telefon (Svenskarna och Internet, 2011). 

 

Det öppnar upp för att skapa spännande och intressanta mobila lösningar som 

tar Sakernas Internet i beaktande tillsammans med den ökning av mobilt 

Internet som vi ser. Den här uppsatsen ämnar belysa tre huvudsakliga 

områden: användbarhet, mobila gränssnitt och gamification.  

 

Inom området användbarhet (se avsnitt 2.3) berörs främst teorier för hur man 

kan utveckla system och gränssnitt med fokus på användbarhet, vad man ska 

tänka på och hur man ska gå tillväga för att skapa användbarhet i gränssnitt. 

Inom mobila gränssnitt (se avsnitt 2.1) förklaras begreppet mobila gränssnitt 

och hur dessa gränssnitt skiljer sig från vanliga gränssnitt och vad man ska 

tänka på när man designar mobilt. Gamification är ett begrepp som berör 

spelmekanik och spelfunktioner i helt andra sammanhang än just traditionella 
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spel. Med gamification menas att man lyfter ut spelmekanik och 

spelfunktioner ur spel och lyfter in dessa i helt andra sammanhang (Cotton, 

2012). Under gamification tas det upp vad gamification är, hur det används i 

dag och hur man kan använda det när man tar fram nya tjänster och gränssnitt 

(se avsnitt 2.2). 

 

Med de här tre områdena kommer det byggas upp en teori-bas för att skapa 

en bättre förståelse om dessa uttryck – och vad de faktiskt är. Bakgrunden till 

detta och fallstudien bottnar i kontakten med inUse i Stockholm som i dag 

har en laborationsmiljö där man laborerar med smarta elmätare som kan mäta 

elförbrukning i realtid. Med hjälp av trådlöst nätverksteknik skickar dessa 

elmätare data till en server. Dessa mätare ingår i samlingsbegreppet Sakernas 

Internet. De har även ett webbaserat gränssnitt där de i dag presenterar den 

här informationen i form av grafer och diagram, så en användare kan utläsa 

sin elförbrukning i realtid. Problemet är att detta gränssnitt inte är 

mobilanpassat och att informationen inte är så motiverande och inspirerade 

varav projektet har stannat av. Fallstudiens uppgift är att skapa ett nytt och 

spännande webbaserat mobilt gränssnitt som inte bara presenterar 

elförbrukning och statistik, utan som tar det ett steg längre. 

 

Det vetenskapliga problemet är starkt sammanflätat med den fallstudie som 

genomförs. Hela problemet och forskningsfrågan är grundad på det praktiska 

problemet. Hur kan man använda sig av gamification i mobila gränssnitt för 

att motivera användare att minska sin elförbrukning? Kan vi involvera sociala 

medier? Hur gör vi detta användarvänligt och användbart? Kan man använda 

jämförelsetjänster som inspiration? Detta skapade en diskussion om hur man 

kan bemöta problemet vilket i sin tur ledde fram till syfte och frågeställning 

som presenteras i punkt 1.1 nedanför. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bemöta hur man med hjälp av gamification, mobila 

gränssnitt och användbarhet kan skapa en mobil webbapplikation som tar 

visualisering av elförbrukning ett steg längre. Kan visualiseringen av 

elektricitet göras social? Kan den engagera användarna? Skapa en större 

medvetenhet hos användarna? 

 

Ovanstående problem och diskussioner i punkt 1 och 1.1 har lett fram till 

forskningsfrågan. 

 

Forskningsfråga 

Hur kan man visualisera elförbrukning med hjälp av gamification i mobila 

gränssnitt? 

 

Utifrån ovanstående problem och forskningsfråga kommer en teori-bas att 

byggas upp inom användbarhet, mobila gränssnitt och gamification (se punkt 

2). Dessa teorier kommer resultera i en modell som definierar hur man med 

hjälp av användbarhet-, mobila gränssnitt- och gamification-teorier kan 

bygga upp en mobil webbapplikation. Resultatet och analysen kommer att 

presenteras med koppling mot denna modell. 

 

1.2 Målgrupp 

Den primära målgruppen är framförallt inUse i Stockholm, men även 

personer som funderar på att använda sig av gamification vid utveckling av 

applikationer. Vare sig det handlar om utvecklare eller designers på företag 

som funderar på gamification eller om det handlar om studenter som funderar 

hur de kan använda sig av gamification i deras projekt så kan denna studie 

vara intressant. 
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1.3 Avgränsning/Begränsning 

Studien ämnar beröra mobila gränssnitt, användbarhet och gamification. Det 

som presenteras är hur dessa områden kan användas tillsammans för att 

visualisera elförbrukning. 

 
Studien ämnar inte beröra andra gränssnitt än mobila gränssnitt då både 

fallstudien och forskningsfrågan är riktad mot endast mobila gränssnitt. 

Studien ämnar inte heller beröra andra områden inom energi än elektricitet. 

Denna avgränsning är gjord baserad på tidsåtgång och den förstudie som 

genomfördes, även för att skapa en mer konkret modell och i slutändan ett 

mer riktat och relevant resultat och diskussion. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som fallstudien bygger på. Det är främst 

tre teoriområden som tas upp: Mobila gränssnitt, Gamification och 

Användbarhet. Dessa teorier har valt för att stödja fallstudiens problem och 

för att möjliggöra framtagningen av en användbar webbaserad 

mobilapplikation som visualiserar elförbrukning med hjälp av gamification. 

2.1 Mobila gränssnitt 
Ett tekniskt system är uppbyggt på olika delar som tillsammans bildar en 

helhet. Gränssnittet är en del i den här helheten (Westerholm & Åström, 

2002). Även om det finns flera så kallade gränssnitt ämnar denna teori endast 

beröra det så kallade användargränssnittet, vilket utgörs av den kontaktyta 

eller visuella lager som befinner sig mellan människan och maskinen 

(Westerholm & Åström, 2002). 

 
Mobila gränssnitt är designade för handhållna enheter och ska först och 

främst användas när man är i rörelse. Smarta telefoner är ett bra exempel på 

sådana produkter (Preece, Rogers & Sharp, 2002). 

 

Mobila enheter har redan passerat majoriteten av media som används varje 

dag. I dag kopplar fler människor upp sig mot Internet via mobila enheter än 

via en dator. Mobila webben är det största och mest tillgängliga massmedium 

som finns - varför det finns en god anledning till att skapa mobila produkter 

och gränssnitt (Fling, 2009). Fling (2009) nämner att vi ska tänka i kontext 

när vi pratar mobilt, och att kontext är kärnan i mobila upplevelser (Fling, 

2009).  

 

I think of it as the chewy nougat in the center of a good candy bar. 

Sure, the candy bar would be good without it, but it’s that little 

extra bit that makes the candy bar an incredible experience; no one 
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quite knows what it is, but everyone knows that it tastes good. 

(Fling, 2009, s. 46) 
 

Han definierar även kontext på två olika sätt. Han pratar om ”Kontext” med 

stort K och ”kontext” med litet k. Han menar att ”Kontext” speglar stora idéer 

medan ”kontext” speglar de mer praktiska och osynliga syftena. Som ett 

exempel för ”Kontext” tar han hur man med hjälp av sin smarta telefon kan 

stå framför en byggnad och samtidigt läsa historiken bakom byggnaden på sin 

telefon. Detta menar han är att man adderar ”Kontext” till uppgiften. Han 

säger att ”Kontext” gör så vi bättre kan förstå en person, en situation, en 

uppgift eller en plats genom att addera information till den (Fling, 2009). Han 

förklarar ”kontext” som om det är medium, miljö och läge. Han tar ett 

exempel angående miljö-kontexten och menar att oavsett vart man är så är det 

miljön som styr ens tillgång till information och hur man erhåller ett värde 

utifrån den informationen. Ett exempel som han tar upp är användningen av 

sin mobila enhet i en bil jämfört med på en buss eller ett tåg. Han menar att 

bilen är privat så informationen man vill få fram kan vara betydligt mer privat 

och personlig, men man kan inte använda sin mobila enhet eftersom att man 

är fokuserad på att köra bil och inte köra av vägen. På en buss eller ett tåg har 

man liten eller nästan ingen avskildhet så informationen man söker är mer 

tillfällig och mindre meningsfull, men att man inte har någon annan uppgift 

att fokusera på så man kan fokusera på att faktiskt använda sin mobila enhet 

(Fling, 2009). 

 

Även Fröhlich et al. (2011) nämner att en designer måste tänka på 

kontextuella faktorer och hur de påverkar användningen av olika interaktiva 

gränssnitt eller produkter. 

 

Fling (2009) säger att den största utmaningen när man designar mobilt är 

kreativitet – att man inte alltid kan vara så kreativ som man vill vara eftersom 
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många mobila enheter och gränssnitt inte stödjer komplexa lösningar. Men 

han menar att man kan vara så kreativ som det går och skapa den bästa 

upplevelsen för just den mobila enheten. 

 

Det är allmänt känt att när man pratar om mobila gränssnitt så pratar man 

även om mindre gränssnitt, mindre enheter – mindre gränssnitt eller gränsyta 

att arbeta med. Vilket enligt till exempel Jakob Nielsen betyder att man måste 

prioritera bort funktioner och element som inte är kärnan i den mobila 

användningen. Han menar även att man ska minska ner på text och även göra 

länkar och grafiska element större så användaren utan problem kan klicka på 

dem (Nielsen, 2012). Nielsens poäng är att datorers gränssnitt skiljer sig från 

mobila gränssnitt på många olika sätt. Till exempel interaktionstekniker, hur 

användare läser och i vilken kontext man använder produkten. Detta gör att 

mobila användare behöver en annan design eller ett annat gränssnitt än 

användare vid en dator (Nielsen, 2012). 

 

Fling (2009) menar att man måste tänka på den mobila 

informationsstrukturen och att den skiljer sig från en informationsstruktur på 

till exempel en webbsida som är skapad för att presenteras med högre 

upplösningar och större skärmar. Vidare förklarar han att man ska hålla det 

simpelt och att hela tiden utgå från mål och krav som man förmodligen har 

satt upp innan designarbetet startade. Dessa mål och krav ska hela tiden vara 

prioriterade i designarbetet och stödjer inte något element eller text dessa mål 

och krav så ska man överväga att ta bort de elementen (Fling, 2009). Han 

nämner även att det är avgörande att ha så kallade ”Good trigger labels”, och 

med det menar han att det är viktigt att länkar och knappar har en tydlig text 

och är så pass enkla att förstå så användaren vet vad som väntas om han eller 

hon väljer att interagera med elementet. Han förklarar att ord som 

”produkter” eller ”tjänster” inte är bra alternativ i mobila gränssnitt, eftersom 
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de inte förklarar något om innehållet bakom dessa element eller vad man som 

användare kan förvänta sig kommer hända (Fling, 2009). 

 

Vidare pratar han om att det även är viktigt att tänka på navigeringen i sitt 

mobila gränssnitt. Han förklarar att det är viktigt att inte ha allt för många 

valmöjligheter för användaren då risken ökar att de navigerar fel. Han menar 

att detta är ytterst viktigt att tänka på i mobila gränssnitt eftersom att 

användarna oftast har begränsat med tid när de till exempel surfar på Internet 

med mobilen. Han förklarar även att många mobila användare betalar för 

datatrafik, och att varje sidvisning kostar pengar. Därför är det viktigt att 

tänka på sin navigering och sidstruktur så användarna inte navigerar fel och 

tvingas gå tillbaka och ladda om sidan igen. (Fling, 2009) 

 

Han nämner även något han kallar för designmyten inom interaktiv design. 

Att användare inte bryr sig om det visuella formspråket så mycket som man 

kan tro, att runda hörn, gradientbakgrunder visserligen hjälper till att bygga 

upp ett första intryck, men att de inte hjälper till att öka användarupplevelsen. 

Han förklarar sig med att användarna självklart uppskattar god design, men 

att de nästan omedelbart överger det visuella formspråket och börjar tänka på 

och interagera med informationsstrukturen och funktionerna bakom. (Fling, 

2009) 

 

2.2 Gamification 
Med gamification menas att man lyfter ut spelmekaniker och spelfunktioner 

ur spel och lyfter in dessa i helt andra sammanhang (Cotton, 2012). Cotton 

(2012) tar Foursquare som ett exempel, där han menar att just Foursquare är 

ett praktexempel på ett företag som lyckats bra med att lyfta in gamification 

utan att det påverkat deras kärnidé nämnvärt. Foursquare är en onlinebaserad 

tjänst som bygger på att användaren “checkar in” via sin smarta telefon och 
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på så sätt erhåller märken, brickor och andra prestationsförklaringar. Har en 

användare ”checkat in” fler gånger än andra så erhåller han titeln ”major” av 

det stället. Det är dessa delar där användaren erhåller och uppnår olika saker 

som är gamification. 

 
Gamification betyder olika saker för olika personer. För vissa innebär det att 

man gör spel endast för att marknadsföra en speciell produkt eller tjänst. För 

andra innebär det att man skapar komplexa virtuella världar eller att man 

skapar metoder eller tjänster som ska träna användare i komplexa system 

(Zichermann & Cunningham, 2011). 

 
Gamification är en ny term, men konceptet med att använda spelmekanik och 

spelteknik är inte precis nytt. Militären har använt spel och simulationer i 

flera hundra år och den amerikanska militären har varit pionjärer i att 

använda videospel i sina utbildningsgrenar (Zichermann & Cunningham, 

2011). 

 

Zichermann & Cunningham (2011) menar att gamification sammanflätar alla 

dessa olika trådar som serius games, advergaming och games-for-change till 

en sammanhängande åskådning som är insatt i den senaste forskningen inom 

beteendepsykologi och succén med sociala spel. De har även valt att definiera 

termen gamification, och det är även den definitionen som kommer användas 

i detta arbete och som refereras till när gamification nämns: 

 

Processen med speltänk och spelmekanik för att engagera användare 

och lösa problem (Zichermann & Cunningham, 2011). 
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Figur 1, Områdesskiss gamification 

 

Figur 1 ovanför förtydligar bland annat inom vilka områden gamification rör 

sig. Teorin som tagits upp hittills har på något sätt berört dessa tre områden. 

 

Zichermann & Cunningham (2011) menar att gamification kan lösa stora och 

komplexa problem, det innebär dock inte att själva applikationen behöver 

vara speciellt stor eller komplex. Vidare säger de att gamification som är 

simpel, belönande och rolig kan vara minst lika effektiv eller mer effektiv än 

större komplexa lösningar. De anser även att användaren, eller spelaren är 

kärnan i gamification, och det är spelarens motivation som avgör hur lyckat 

det blir, därför är det viktigt att förstå spelarnas motivation för att kunna 

bygga lyckad gamification (Zichermann & Cunningham, 2011). 

 

Jensen (2012) menar att en gång i tiden var innehåll tillräckligt för att 

engagera användare, men att i dag har tekniken ändrat vår uppfattning och 

interaktion med innehållet. Han menar att med tekniken kom en möjlighet för 
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olika funktioner och att i dag måste användarna hitta mening med till 

exempel en applikation för att använda den. Detta kan uppnås genom att man 

gör applikationen social, kopplar den till sociala medier, möjliggör för 

användaren att själv utforska applikationen eller att man på något sätt tar in 

spel och lek. Vidare nämner han att man ska sätta spelarens upplevelse först. 

 

The creator of Monopoly never asked, “How are we going 

to get people to play with all of these little green houses?” 

(Jensen, 2012, s.42) 

Förespråkarna för gamification måste tänka som speldesigners när de 

utvecklar en applikation eller tjänst med gamification. Han menar att man ska 

fråga sig själv: ”Är detta den mest givande upplevelsen för spelaren?”. 

Han menar även att prestationsförklaringar måste vara personligt relevanta. 

Han förklarar att traditionell speldesign förespråkar märken eller så kallade 

”badges” som en representation för meningsfulla prestationer, och inte själva 

prestationen i sig. Han förklarar att om en spelare inte tidigare har brytt sig 

om att till exempel utföra en uppgift, vad är det då för mening med att helt 

plötsligt belöna användaren för att han utför den? (Jensen, 2012). 

 

2.3 Användbarhet 
Användarcentrerad design är relaterat till användbarhet i den bemärkelse att 

det är en metod som används för att ta fram system och gränssnitt med fokus 

på användbarhet. Användarcentrerad design har varit aktuellt länge, dess 

grundkoncept är enkelt – att involvera användarna i sin designprocess. 

Metoden användarcentrerad design har vuxit fram från industridesign och 

ergonomi, i hopp om att designers skulle börja anpassa produkterna efter oss 

istället för att vi skulle anpassa oss till produkterna. Anledningen till att 
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Saffer säger att användarna vet bäst är för att användarna själva vet vilka mål, 

behov och egenskaper de har (Saffer, 2010). 

 

Även Preece et al. (2007) menar att riktiga användare och deras mål ska vara 

drivfaktorn bakom utvecklingen av nya produkter. 1985 tog Gould och Lewis 

fram tre principer som de trodde skulle leda till användbara och enkla 

datorsystem (Gould & Lewis, 1985 se Preece et al., 2007): 

 

Tidigt fokus på användarna och uppgifterna. Detta uppnår man genom att 

förstå vilka användarna är och studera deras beteende, karaktär och särdrag. 

För att studera detta krävs det att man observerar användarna i deras naturliga 

miljö och när de genomför sina vardagliga uppgifter. 

 

Användningstester. Tidigt i utvecklingen mäta reaktioner och prestationer 

på sin målgrupp vid enklare scenarios, för att sedan låta dem utföra 

användningstester på prototyper där deras reaktioner och prestationer 

observeras och dokumenteras för att sen användas i designprocessen. 

 

Iterativ designprocess. När man upptäcker problem vid användningstester så 

löser man problemen och gör nya användningstester för att se så problemet 

har blivit löst. Det är en designprocess som är iterativ, med cykler av 

planering, design, test, utveckling och utvärdering. Dessa cykler repeterar 

man så ofta som det behövs tills man anser sig klar. 
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Figur 2, Skiss över en iterativ designprocess 

 

Figur 2 ovanför illustrerar hur en enkel iterativ process kan se ut, där man 

hela tiden återgår till de olika stadierna tills funktionen man arbetar med eller 

produkten anses klar. 

 

Gould och Lewis principer faller väl in som ett användarcentrerat 

förhållningssätt då de innehåller mål- och behovsanalyser i form av 

användarna, även användningstester och iterationer. 

 

Preece et al. (2007) förklarar användbarhet som något som är till för att 

försäkra så interaktiva produkter är lätta att lära sig, effektiva att använda och 

roliga att använda. De bryter ner användbarhet i flera olika mål: 
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Ändamålsenlig (effectiveness) 

Hur bra produkten är på att genomföra de uppgifter och mål som den är 

skapad för. En fråga Preece et al (2007) tar som ett tydligt exempel är: 

Stödjer produkten användarnas inlärning, hjälper dem att effektivisera deras 

vardagliga jobb, tillhandahåller den information som de behöver eller köper 

de produkter de vill ha? 

 

Effektivitet (efficiency) 

Hur bra produkten stödjer användaren i att genomföra sina uppgifter. Preece 

et al (2007) nämner näthandel som ett exempel, att sidan sparar användarens 

uppgifter efter ett genomfört köp, för att sedan när användaren återvänder och 

ska handla igen räcker det med att användaren loggar in eller att sidan 

automatiskt känner igen användaren så slipper användaren åter igen fylla i 

sina kontakt- och betaluppgifter. De menar att detta är ett exempel på bra 

effektivitet från ett system. Ett system som stödjer användaren i att 

genomföra sina uppgifter. 

 

Säker (safety) 

Skydda användaren mot oönskade förhållanden och situationer. Preece et al 

(2007) tar exempel som att man inte ska placera avsluta- eller ta bort-knappar 

precis bredvid spara-knappar, och om användaren ändå gör fel så ska 

systemet tillhandahålla sätt som gör att användaren kan återgå till 

ursprungsläget. De menar helt enkelt att interaktiva system ska vara så säkra 

att de tillåter att användaren utforskar och hittar nya sätt att interagera med 

det. 

 

Brukbarhet (utility) 

I den utsträckningen produkten bidrar med rätt funktionalitet vid rätt tillfälle, 

så användaren kan göra det de behöver eller vill göra. Preece et al (2007) ger 
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två exempel på produkter med hög respektive låg brukbarhet. De menar ett 

program som tillhandahåller ett verktyg för ekonomer att räkna ut moms med 

mera, har hög brukbarhet, medan ett ritprogram som inte tillhandahåller 

möjligheten att rita på fri hand, utan tvingar användaren att rita med musen 

och endast använda former som är polygona har låg brukbarhet. 

 

Lätt att lära sig (learnability) 

Refererar till hur lätt ett system är att lära sig att använda. Preece et al (2007) 

påpekar att användare inte gillar att spendera lång tid till att lära sig hur 

system eller produkter fungerar, utan att de vill börja använda produkterna 

eller tjänsterna direkt. De menar att detta speciellt gäller på produkter som 

används dagligen, till exempel DVD-spelare. De säger även att användarna är 

beredda att spendera mer tid på att lära sig program eller tjänster som är mer 

komplexa och innehåller större funktionalitet, till exempel 

ordbehandlingsprogram. Här kan man med fördel använda sig av 

dokumentation eller steg-för-steg instruktioner till hur man använder 

produkten eller tjänsten. 

 

Lätt att komma ihåg (memorability) 

Hur lätt är ett system att komma ihåg hur man använder, när man väl har lärt 

sig det. Preece et al (2007) menar att detta är speciellt viktigt hos interaktiva 

produkter som man använder mer sällan. Om användaren inte har använt 

produkten på några månader eller mer så ska det ändå vara möjligt att komma 

ihåg, eller åtminstone snabbt bli påmind om hur man använde den. De menar 

att användaren inte ska behöva lära sig hur produkten fungerar en gång till. 

De påpekar att detta tyvärr är fallet i allt för många fall och att det finns sätt 

att förhindra det. För att hjälpa användaren att komma ihåg interaktioner kan 

man använda sig av tydliga och meningsfulla ikoner, namn eller 

menyalternativ. Även att man grupperar menyalternativ och andra alternativ 
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så man har samma typ av alternativ i samma grupp, så användaren kommer 

ihåg vart man ska titta för att hitta alternativet eller verktyget. 

 

Preece et al (2007) nämner även att målen ovanför är mer åt det objektiva 

hållet, det vill säga de utgår mer från systemet för att fastställa om det är 

användbart eller inte. Som ett komplement till de målen tar de även upp så 

kallade användarupplevelsemål (user experience goals). Dessa är av mer 

subjektiv karaktär, det vill säga de utgår från hur användaren upplever 

produkten från sitt eget perspektiv. Dessa mål kan vara både positiva och 

negativa (Preece et al, 2007): 

 
Tabell 1, Användarupplevelsmål efter Preece et al, 2007, s. 26 

• Tillfredsställande 
• Njutbar 
• Engagerande 
• Behaglig 
• Spännande 
• Underhållande 
• Hjälpsam 
• Motiverande 

• Estetiskt 
tilltalande 

• Kreativt 
stödjande 

• Kognitivt 
stimulerande 

• Belönande 
• Rolig 

• Överraskande 
• Emotionellt 

uppfyllande 
• Utmanande 
• Sällskaplig 
• Tråkig 
• Frustrerande 
• Irriterande 

 

 

Norman (2002) är erkänd inom användbarhet och användarvänlighet. I boken 

The Design of Everyday Things förklarar han sex principer som han anser att 

man ska förhålla sig till när man designar gränssnitt och system: 

 

Synlighet (visibility) 

Synlighet är en egenskap element och andra delar av gränssnittet behöver ha 

för att användaren ska kunna hitta och se dem. De viktigaste elementen eller 

funktionerna ska vara väl synliga och det ska tydligt framgå vad dessa 

funktioner eller element kan användas till. 
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Återkoppling (feedback) 

Det är viktigt att ge återkoppling till användaren under hela dennes 

interaktion med systemet eller gränssnittet. Interagerar användaren med något 

så måste systemet ge återkoppling om att interaktionen var lyckad eller inte. 

 

Begränsningar (constraints) 

Med begränsningar menar Norman (2002) att man ska begränsa sitt system så 

användaren inte tillåts eller kan utföra interaktioner i vissa stadier i 

gränssnittet. En av fördelarna med denna typ av begränsningar är att det 

hindrar och begränsar användaren från att välja otillåtna och fel alternativ, 

och därför minskar man risken att användaren gör fel och blir irriterad. 

 

Mappning (mapping) 

Mappning är en teknisk term som beskriver relationen mellan två ting. Det 

vill säga att när användaren utför en handling bör resultatet av den handling 

vara som användaren förväntat sig. Exempelvis en knapp som visar en pil 

som pekar uppåt i en hiss, trycker man på den förväntar man sig också att 

hissen skall åka upp och inget annat. 

 

Överensstämmelse (consistency) 

Här menar Norman (2002) att man ska sträva efter att ha ett så konsekvent 

och överensstämmande gränssnitt som möjligt. Han menar att om en knapp 

används till en viss funktionalitet, så ska den knappen se likadan ut 

genomgående i hela gränssnittet så användaren hela tiden kan förvänta sig att 

samma sak kommer hända om denne klickar på knappen. 
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Brukskvalité (affordance) 

Detta begrepp kan förklaras som att något behöver ha god brukskvalité för att 

vara användbart. Användaren skall kunna veta vad som behövs göras utan att 

det står någon förklarande text eller andra hjälpmedel. Ett exempel på detta är 

en stol. En stol har god brukskvalité då den automatiskt bjuder in användaren 

till att sätta sig på den. 

 

Domingues & Berndtsson (2012) nämner användningskvalitet, och att i 

användningskvalitet sätts fokus på användningen av själva produkten, istället 

för på produkten som fristående artefakt. De menar att användningskvalitet 

tydliggör att: 

 

1. Användbarhet är en kvalitetsdimension 

2. Produktens användbarhet bestämt först vid användningen 

 

Denna användningskvalitet går att jämföra med Preece et al (2007) och deras 

användarupplevelsemål (se tabell 1). Båda dessa är mer subjektiva och kan 

först bestämmas vid interaktionen mellan en användare och en produkt. 

 

ISO 9241-11 är en annan teori eller definition, som är en internationell 

standard för användbarhet. Den definierar användbarhet på följande sätt: 

 

Hur en produkt kan användas av en specifik användare för att uppnå mål med 

effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse i en specifik kontext (ISO 

9241-11, s. 2). 
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Figur 3, Modell, ISO 9241-11 

 

I figur 3 över ISO 9241-11 går det att utläsa att när man specificerar eller 

mäter användbarhet så krävs viss information, denna är: 

 

• En beskrivning över planerade mål. 

• En beskrivning över komponenterna i kontexten, vilket inkluderar: 

användare, uppgift, utrustning och omgivning.  

• Mål eller faktiska värden av ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse. 

 

Domingues & Berndtsson menar att användbarhet är en kvalitet hos 

interaktiva produkter, och att en produkt har hög användbarhet när den 

uppfyller beställarens och användarens förväntningar på nytta. 

 

De förtydligar deras påstående med några konkreta punkter: 
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• Användbarhet är en egenskap som först visar sig i interaktionen 

mellan produkten och själva användaren, det är inget som finns hos 

produkten likt en funktion eller en färg. 

• En interaktiv produkt är en del av din verksamhet som inte existerar 

på dina egna villkor. 

• Att verksamhetens positiva värden endast kan uppstå i själva 

användningen. 

 

Vidare nämner de att teorier likt ISO 9241-11 endast är fokuserade på 

användarnas behov och mål. De menar att om man uppfyller användarnas behov 

och mål så är produkten enligt ISO 9241-11 användbar. De anser även att en 

produkt ska uppfylla beställarens förväntningar på nytta för att anses vara 

användbar. De menar att en produkt som gör alla användare nöjda, men som 

inte skapar förväntad verksamhetsnytta inte är användbar just på grund av att 

den då inte är användbar för alla parter (Domingues & Berndtsson, 2012). 
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2.4 Modell över gamification och användbarhet i mobila 
gränssnitt 

 
 Detta avsnitt presenterar en modell baserat på teorin som togs upp i avsnitt 

2. Denna modell sammanfattar teorin och används som en referens i 

resultat/analys och diskussion. 

 

               
Figur 4, Överskådlig figur över teoriområde 

 

Som illustreras i figur 4 ovanför sker en interaktion med ett mobilt gränssnitt, 

vilket innehåller gamification och är utformat på ett användbart sätt och 

bidrar till en bra användarupplevelse. Nedanför presenteras en modell över 

gamification, användbarhet och mobila gränssnitt. 
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Figur 5, Modell över mobila gränssnitt, gamification och användbarhet 

 

Modellen ovanför i figur 5 illustrerar hur användaren interagerar med sin 

mobila applikation, som innehåller ett mobilt gränssnitt, gamification och 

användbarhetsmått. Illustrationen avslutas med att peka på de mål 

användaren har, och även verksamhetsnyttan i hela tjänsten som Domingues 

& Berndtsson nämnde under avsnitt 2.3. Under användbarhet finns även så 

kallade principer som anses bra att förhålla sig till för att man ska lyckas med 

att designa ett användbart gränssnitt. Norman (2007) nämner dessa vilka är: 

synlighet, återkoppling, begränsningar, mappning, överensstämmelse och 
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brukskvalité. Både gamification- och användbarhetsdelarna i modellen är 

principer eller mått som bara en användare kan svara på, det är inget som 

applikationen i sig innehåller eller har, utan det är upp till varje användare att 

avgöra om applikationen är effektiv, ändamålsenlig, tillfredställande, rolig, 

engagerande och belönande. 
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4 Metod 
Här presenteras metodiken som använts i fallstudien och för att besvara 

forskningsfrågan. De metoder och tekniker som nämns här har lett fram till 

det resultat som presenteras i avsnitt 4. 

 

Som nämnts i inledningen så bygger detta arbete främst på en fallstudie, 

denna fallstudie genomfördes på inUse i Stockholm, som är en digital byrå 

där de arbetar med att ta fram allt från mobila strategier till interna it-system. 

Deras lösningar används av över 55 miljoner användare världen över, och de 

är ett av norra Europas största specialistföretag inom användbarhet och 

interaktionsdesign. Tillsammans med tre andra studenter inom 

interaktionsdesign och kommunikation genomfördes denna fallstudie där 

målet var att designa och utveckla en mobil webbapplikation som baseras på 

smarta elmätare och hur man på ett spännande och nytänkande sätt kan bidra 

till att göra folk mer energimedvetna. Anledningen till att valet föll på en 

webbaserad applikation hade att göra med två saker, dels målsättningen att 

försöka stödja så många olika mobiltelefoner och system som möjligt utan att 

behöva utveckla olika applikationer i olika språk. Även för att vår kunskap 

sträcker sig längre inom webbutveckling än vad den gör inom iOS-utveckling 

eller Android-utveckling. Då denna studie genomfördes med tre andra 

studenter på Stockholms Universitet och Nackademien i Stockholm så kan 

delar av de metoder och tekniker som tas upp även finnas med i andra 

arbeten. Det ska dock poängteras att allt skriftligt innehåll är skrivet enskilt. 

 

Den primära metodik som följts under designarbetet har varit en egen variant 

av användarcentrerad design. Denna metodik togs upp närmare under punkt 

2.3. Den går i korthet ut på att man hela tiden involverar användaren i 

designarbetet och att man hela tiden dokumenterar och låter användaren 

utföra så kallade användningstester. Den stora skillnaden mot en så kallad 
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klassisk vattenfallsmetodik är att i användarcentrerad designmetodik arbetar 

man iterativt, vilket innebär att man genomför så kallade iterationer och att de 

olika stegen i designprocessen i stort sett aldrig blir helt klara, vilket gör att 

om man hittar fel eller brister vid ett användningstest så går man direkt 

tillbaka och åtgärdar detta, och så arbetar man tills man har itererat bort de 

flesta fel och brister. Projektet har mestadels genomförts på plats hos inUse i 

Stockholm. 

 
 

Figur 6, Fallstudiens designprocess utifrån en iterativ process (se figur 2). 

 

4.1 Planering/förstudie 
 
Monica Lööw (2009) nämner att i vissa projekt kan det krävas en förstudie 

innan det verkliga projektet startas upp. Det innebär att man med hjälp av 

olika metoder och tekniker samlar in relevant data som ligger till grund för 

beslutet om man ska starta upp det verkliga projektet eller inte.  

 

Den förstudie som presenteras här ses som en del av det verkliga projektet 

och innehåller flera delar från hur man genomför en riktig förstudie, de stora 
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skillnaderna är att vi redan hade vår projektgrupp på fyra personer, och en idé 

angående projektet hade redan presenterats för oss av inUse.  

 

Tidsplanering 

En tidsplan sattes upp tidigt i projektet utifrån metoden Gantt-schema. Det är 

en metod som utvecklades av Henry Gantt i början av 1900-talet. Det är ett 

bra verktyg för att skapa en överskådlig bild över hela projektet och även se 

vilka aktiviteter som är beroende av andra (Lööw, 2009). Tidsplanen har 

anpassats och ändrats löpande under hela projektet. 

 

Idégenerering 

Brainstormingmetoden har varit en genomgående metod som använts för att 

generera nya idéer men även utveckla de idéer som tagits fram. Främst har 

post-it lappar använts där idéerna skrivits ner på. Dessa lappar har sedan lagts 

ut på golvet så alla kunde se varandras idéer och tankar. Tillsammans har 

sedan dessa lappar gåtts igenom där idéer, tankar eller koncept som ansetts 

extra intressanta tagits tillvara på och idéer som inte varit genomförbara rent 

tidsmässigt eller kunskapsmässigt lagts bort. 

 

SWOT-analys 

Denna metod ämnar visa vilka möjligheter, hot, styrkor och svagheter som 

finns. Antingen i ens egen organisation eller produkter eller hos ens 

konkurrenter och deras produkter.  

 

Två SWOT-analyser genomfördes, varav den ena speglar arbetsgruppen i 

projektet och den andra analysen speglar konkurrenters tjänster eller 

produkter. 
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Den först SWOT-analysen är gjord för att skapa förståelse och en konkret 

bild över våra möjligheter, hot, styrkor och svagheter internt i 

projektgruppen. 

 

Den andra SWOT-analysen i den här studien är baserad på konkurrenters 

tjänster och produkter, och för att kunna genomföra en lyckat och relevant 

SWOT-analys kräver det att man har kunskap om hur ens konkurrenters 

produkter eller tjänster fungerar och beter sig, annars finns risken att SWOT-

analysen inte stämmer överens med verkligheten. För att ta reda på våra 

konkurrenter arbetade vi med sökning på Internet där vi letade efter liknande 

tjänster inom elektricitet-visualisering och gärna med inslag av gamification. 

 

Intervjuer 

Intervjuer gjordes även tidigt i förstudien för att erhålla mer information 

angående smarta elmätare och hur de används i dagsläget. Det genomfördes 

även intervjuer med tänkta användare av en ny tjänst (se bilaga 4).  

 

Intervjuer genomfördes med tänkta användare av applikationen som fick 

svara på frågor angående deras användnings av applikationer, vilka 

applikationer de använder i dag, vad de tycker är bra och dåligt med vissa 

applikationer, frågor om deras elkonsumtion, avtal och hur pass medvetna de 

är idag med mera. De här personerna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval 

där respondenterna var personer i vår omgivning. De valdes för att få en 

bredd på ålder, kön och teknisk kompetens. 

 

Intervjuer genomfördes med personal med anknytning till inUse. Intervjuer 

med elektronikkonstruktören som tillverkat dessa smarta elmätare som 

registrerar elförbrukning i hemmet även intervjuer med back-end och front-

end utvecklarna av det gamla webbaserade gränssnittet. 
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Dessa intervjuer genomfördes för att få en bredare förståelse av elmätare, hur 

det webbaserade gränssnittet kommunicerar med servern och databasen och 

för att undersöka vad tänka användare har för erfarenhet och medvetenhet i 

dag.  

 

Intervjuerna genomfördes på olika platser och plats anpassades efter 

personerna som skulle intervjuas. De genomfördes på plats hos inUse, på 

Skype och även hemma hos intervjupersonerna. Anledningen till denna 

spridning på intervjuerna var på grund av begränsad tid och budget för att 

kunna hålla alla intervjuer på ett och samma ställe, därför har intervjuerna 

skett på intervjupersonernas villkor vad gäller plats och tid. 

 

4.2 Design 

Efter genomförd förstudie och planering påbörjades designarbetet i 

processen. Low-fidelity-prototyper, wireframes, high-fidelity-prototyper, 

moodboards och användningstester var tekniker och metoder som speglade 

designfasen. Modellen har hela tiden varit närvarande vid designarbetet vilket 

presenteras tydligare i resultat och analys under avsnitt 5. 

 

Skisser 

I ett första skede under designstadiet skapades enkla pappersskisser. Dessa 

gjordes för att få ner idén på papper och även ha något fysiskt att knyta 

kommande idéer och tankar till. De gjordes även för att skapa förståelse kring 

konceptet så att hela gruppen var med på idén. 

 

Wireframing 

Wireframes är dokument eller bilder som visar struktur, 

informationsarkitektur, element och innehåll i ett gränssnitt. De har sitt 
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ursprung i arkitekturritningar och nätverksscheman. Wireframes skapas för 

att bygga produkter och gränssnitt utan att bli distraherad av det visuella och 

grafiska (Saffer, 2010). Han förklarar även att wireframes är en 

sammanställande bild över hela gränssnittet där alla element finns med. 

 

Wireframes i fallstudien skapades med ett program som heter Mockflow. Det 

är ett onlinebaserat verktyg för att ta fram wireframes. Dessa wireframes kom 

sedan att användas i de prototyper som togs fram. 

 

Grafisk profil 

En moodboard är ett sätt att visualisera den känsla och stämning man vill att 

tjänsten, gränssnittet eller produkten ska inge. Det skapas genom att man 

bygger upp en bild med hjälp av andra bilder och tillsammans skapar dessa 

bilder en helhet, eller en stämning och känsla. I projektet skapades det en 

moodboard som var utgångspunkt när arbetet med färger och formspråk tog 

fart. Formspråket togs fram utifrån inspirationsbilder och idéer som uppstod 

om att det skulle vara lekfullt och nästan tecknat. Arbetet med det grafiska 

har mestadels skett i Adobe Illustrator och Photoshop. 

 

Prototyping 

Low-fidelity-prototyper sätts snabbt ihop och är oftast ofärdiga och enkla. De 

kan skissas på papper, eller skapas av kartong, eller i vissa fall även göras 

digitala med en begränsad funktionalitet och väldigt simpelt gränssnitt. De är 

inte gjorda för att fungera utan de innehar egentligen ingen som helst 

interaktivitet utan är statiska i sitt utförande. Det är användaren som får skapa 

funktionaliteten genom att låtsas interagera med dem. De skapas snabbt och 

kan lika snabbt kastas. De används oftast till att testa ett koncept (Saffer, 

2010). Saffer förklarar att pappersprototyper är den enklaste formen av 

prototyper. Saffer förklarar även att eftersom dessa prototyper är så pass 
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ofärdiga kan användaren lättare känna att han eller hon kan kommentera mer 

kritiskt angående funktion, flöde och utformning av gränssnittet. 

 

De pappersprototyper som användes i fallstudien var byggda utifrån den 

wireframing som genomfördes. Dessa wireframes klipptes ut och klistrades 

på en bit kartong som fick simulera en smart telefon. Dessa prototyper 

användes sen i de inledande användningstester som genomfördes (se avsnitt 

4.4). 

 

Till skillnad mot low-fidelity-prototyper så kräver high-fidelity-prototyper att 

man lägger ner mer arbete på dem. Dessa prototyper ska vara så pass klara att 

användaren ska kunna interagera med dem. Saffer (2010) menar att de ska 

vara så pass färdiga att användaren inte ska kunna avgöra om det är en 

prototyp eller en färdig produkt. Han menar även att ju mindre den liknar och 

känns som en prototyp, desto bättre kommer återkopplingen från användaren 

att vara. 

 

I projektet har high-fidelity-prototypen skapats utifrån low-fidelity-

prototyperna tillsammans med den grafiska profil och den utveckling som 

skett. High-fidelity-prototypen fungerar alltså som den slutgiltiga prototypen 

och var hela tiden under utveckling. 

 

4.3 Utveckling 

Utvecklingen av applikationen har skett i vanliga texteditorer med hjälp av 

GitHub, vilket är en form av versionshantering där flera utvecklare kan arbeta 

på samma projekt. Som nämnts i avsnitt 4.2 utvecklades den interaktiva high-

fidelity-prototypen som den slutgiltiga prototypen. 
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Front-end 

Front-end utveckling kallas den utveckling som främst berör 

användargränssnittet, det vill säga det grafiska gränssnittet, knappar, formulär 

och andra element som användaren kan interagera med. Eftersom denna 

applikation är en mobil webbapplikation har HTML, CSS, jQuery Mobile 

och JavaScript använts. 

 

Back-end 

Den back-end som byggts specifikt till denna studie innefattar en 

användardatabas med användaruppgifter och inloggningsuppgifter för 

applikationen. Den är byggd i Ruby on Rails med databasen SQLite.  

Den back-end som redan fanns och som samlar in data från de smarta 

elmätarna ligger i dag på Google App Engine och är skriven i språket Python. 

Det är denna back-end som anropas och svarar med data i formatet JSONP 

till vår back-end i Ruby. 

 

4.4 Utvärdering 

De tre stora utvärderingsmetoderna är användningstest, fältstudier och 

analytisk utvärdering. Under design- och utvecklingsprocessen kan man testa 

sin tjänst eller produkt med användare, detta kallas oftast för användartest. 

Det är aningen missvisande eftersom det inte är användaren man ska testa 

utan produkten eller tjänsten (Saffer, 2010). I denna studie kallas det därför 

för användningstest. Dessa test utförs på de prototyper man hittills har tagit 

fram och de går till som så att man låter användaren utföra olika scenarios 

och så dokumenterar man användarens interaktion, beteende och 

kroppsspråk. Saffer (2010) menar att om det man testar kan testas i stort sett 

vart som helst så utförs dessa test med fördel i testpersonens egen miljö och 

med egen utrustning så att testpersonen ska känna sig så trygg och säker som 

möjligt. Han förklarar även att det självklart finns fördelar med att testa 
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produkter i ett testlabb, både effektiv och kontrollerad miljö är två fördelar, 

även möjligheten att testa produkten eller tjänsten på många olika användare 

utan att förflytta sig eller sin utrustning är en annan fördel. 

Användningstest 
I fallstudien användes användningstest som utvärderingsmetod för att 

säkerställa god användbarhet och funktionalitet i de prototyper som togs 

fram. Det genomfördes användningstest i ett tidigt designstadie och då på de 

low-fidelity-prototyper som togs fram (se avsnitt 4.2). Fallstudien har följt 

metodiken användarcentrerad design och således varit iterativ. Denna 

metodik förespråkar användningstester för att samla in data och information 

om hur gränssnittet, systemet eller produkten fungerar. Eftersom flera 

användningstest genomfördes i studien så föll det naturligt att 

användningstesten skulle agera datainsamling och utvärderingsmetod för att 

erhålla återkoppling från användarna om hur väl applikationen fungerade. 

Urval 

Det urval som gjorts är ett bekvämlighetsurval baserat på tid och budget i 

projektet. Tre personer valdes ut som inte hade hört talas om eller haft någon 

inblick i projektet. Detta urval gjordes för att säkerställa så testpersonernas 

interaktion och beteende inte skulle påverkas av kunskap om konceptet. 

Genomförande 

Som Saffer (2010) nämner är det viktigt att tester som kan genomföras i 

testpersonernas egen miljö också gör det. De prototyper som togs fram var 

väldigt flyttbara och det behövdes ingen speciell testmiljö för att genomföra 

dem på, således genomfördes dem i testpersonernas egen miljö och med 

deras egen smarta telefon. Användningstesterna är utförda med hjälp av low-

fidelity-prototypen, och de är utförda med hjälp av scenarios och ”tänka 

högt”-metoden, där användaren ombedes att utföra olika scenarios och 
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samtidigt förklara vad han eller hon tänker (se bilaga 8). Denna interaktion 

dokumenterades för att kunna användas som underlag i det fortsatta design- 

och utvecklingsarbetet. 

 

4.5 Analys 
Under avsnitt 3 presenterades det en modell som har använts under analysen 

av resultatet. Anledningen till att denna modell sattes upp var att på ett tydligt 

sätt kunna återkoppla till teorin för att se om resultatet speglar den teori som 

tagits upp. Utifrån fallstudien och denna modell och teori presenteras och 

analyserades resultatet under avsnitt 5. Analysen har gjorts genom att först 

presentera resultatet för att sedan förankra och koppla det till modellen. 

 

4.6 Tillförlitlighet 
Med den teori som presenteras under avsnitt 2 har målet varit att använda 

flera olika källor för att få en bredd som gynnar tillförlitligheten och 

validiteten. Blandningen mellan böcker och artiklar skapar även det en högre 

tillförlitlighet, och ihop med äldre teorier och presentationen av nyare teorier 

skapas det högre tillförlitlighet och validitet. De intervjuer som genomförts 

får anses vara tillförlitliga till den grad att intervjupersonerna har haft 

kunskap om, och arbetat med smarta elmätare och programmering av tjänster 

där elförbrukning visualiseras. Intervjuerna med tänkta användare ökar även 

tillförlitligheten i resultatet då resultatet till viss del speglar det användarna 

ville se och ha ut av en sådan här applikation. Användningstesterna som 

genomförts under designprocessen har även bidragit till att öka 

tillförlitligheten då resultatet blir förankrat i vad användarna tycker och hur 

de interagerar med applikationen. Även upplägget av studien där teori 

beskrivs, förankras i en modell och till slut analyseras objektivt och 

diskuteras utifrån det resultat som presenterats bidrar till att öka 
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tillförlitligheten och validiteten. För att ytterligare öka tillförlitligheten kunde 

det ha utförts ett avslutande användningstest på den färdiga prototypen, där 

man mer fokuserat på användbarhetsmåtten i modellen. Detta är dock något 

som ej genomfördes i brist på tid. 

 

4.7 Etiska överväganden 

De metoder och tekniker där etiska överväganden har gjorts har varit under 

intervjuer och användningstester. Alla intervjupersoner är anonyma till den 

grad att deras namn inte publiceras. Även testpersonerna i de användningstest 

som genomförts har varit anonyma. Även inUse Consulting AB har blivit 

tillfrågade och sagt ja angående att deras namn publiceras ihop med studien. 
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5 Resultat 
Resultat och analys av fallstudien med förankring i modellen presenteras här. 

Här presenteras alla prototyper och bilder med tillhörande beskrivande text 

och teoriförankring. 

5.1 Planering/förstudie 

Resultatet från planering- och förstudien blev tydligt och klart. Olika metoder 

och tekniker arbetades igenom för att säkerställa en så effektiv och givande 

förstudie som möjligt för fortsatt arbete.  

 

Idégenerering 

Flera brainstormingsmöten (se bilaga 1) mynnade till slut ut i en projektidé 

som kom att kallas för Eken: Tamagotchi-träd där motivationen är att ha en 

så välmående ek som möjligt. En miljö som under låg energiförbrukning 

illustrerar en ek i grönska och som under hög energiförbrukning har 

förvandlats till ett förfallet träd i en grå och trist värld. 

 
• Signup-sida där man fyller i uppgifter som ekens namn, stad/stadsdel, 

hus eller lägenhet, Bostads yta m2. 

• Gamification-inslag: Motivationen ligger i att försöka ha en så grön 

och fin ek som möjligt. Lite Tamagotchi-tänk. (Erhåller finare träd 

när) 

• Notifications: Varnar om energiförbrukning är hög och meddelar om 

energiförbrukning är låg. Ger tips till hur användaren kan minska sin 

förbrukning. Notiser sker via twitter eller mail veckovis. 

• Väder API: Koppla mot väder-api:er. Miljön varieras utifrån det 

dagliga väderförhållandet. (Implementeras i mån av tid) 

• Dag och natt: Miljön skiftar från dag till natt. 

• Social Share funktioner: Automatisk tweet eller 
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Facebookuppdatering med information om sin dagliga/vecko med 

länk till profilsidan men förbrukning på daglig- eller veckobasis. Eken 

kanske kan få ett eget Twitter konto.  

• Presentera historik: Det går att välja historik i menyn och där visas 

en historisk översikt över energiförbrukningen. 

• Ljudvisualisering (Implementering i mån av tid) 

 

Denna idé var ett första utkast och det har under designprocessen förädlats 

och förändrats utifrån tid, resurser och kunskaper. 

 

SWOT-analys 

Efter vald projektidé påbörjades arbetet med SWOT-analyser som resulterade 

i två olika analyser. En som speglar vår gruppdynamik och en som speglar 

konkurrenters liknande tjänster (se bilaga 2 och 3). I SWOT-analysen över 

konkurrenters tjänster kom det fram att deras styrkor främst är att det står 

stora bolag bakom tjänsterna. Det vill säga de har ett stort kapital och 

kunskap inom området. Deras tjänster mäter också elförbrukning i mer eller 

mindre realtid och man kan se sin kostnad. Svagheter var att deras tjänster 

inte direkt inspirerar till engagemang och användning. Saknaden av social 

förankring. Deras tjänster är mer eller mindre en slags datavisualisering utan 

övriga incitament för att användaren ska spara el. De innehåller heller inga 

konkreta belöningar till användaren. Många tjänster var även mindre 

tilltalande rent grafiskt. 

 

Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes i förstudien gav relevant 

bakgrundsinformation och fakta om hur inUse arbetat med smarta elmätare 

tidigare och hur deras gränssnitt ser ut och är uppbyggt i dag. Intervjuerna 

gav oss även idéer och tips om tekniker så väl som val av 
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programmeringsspråk. Intervjuerna med de tänkta användarna resulterade i 

hela den grund och fakta som vår projektidé stod på. De gav oss tydliga svar 

på saker användarna ville se i en ny applikation och hur de relaterar till sin 

egen elförbrukning i dag. Sex intervjupersoner i åldrarna 23-60 år 

intervjuades. 

 

Alla intervjupersoner förutom den äldsta på 60 år svarade att de inte hade 

någon aning om hur mycket el de förbrukade i dagsläget, däremot hade de 

flesta koll på hur mycket deras kostnad var varje månad. På frågan vad som 

skulle motivera dig att dra ner på din elförbrukning svarade några att de 

behöver bli upplysta om hur mycket el de gör av med, en annan svarade att 

om det fanns någon belöning, att man direkt såg effekten av sin förbrukning 

som ett slags spel. Några svarade även att om priset gick upp så skulle de bli 

mer medvetna. På frågan om du fick se din elförbrukning mer eller mindre i 

realtid, skulle det göra dig mer medveten, svarade alla intervjupersoner att det 

skulle göra dem mer medvetna. En fråga intervjupersonerna fick var även 

vilka färger de förknippar med energi (värme, vatten och el) och där var 

svaren överlag grönt, blått och rött. Tre av de sex intervjupersonerna hade 

valt grön el medvetet. 

 



 

  

43 (62) 

 

5.2 Design 
 
Skisser 

De skisser som togs fram resulterade i en förståelse för konceptet och en 

första idé om ett upplägg över applikationen. 

 

 
Figur 7, Skisser över projektidé 

 

Figur 7 visar sju olika sidor i applikationen, där alla innehåller olika 

funktionalitet och element. Redan i skisserna jobbades det med att tänka 

enkelt och att hålla det rent och relevant i förhållande till skärmstorleken som 

modellen påpekar (se avsnitt 2.4). Det arbetades även med att tidigt försöka 

få in gamification-inslag så som trädet med mera för att försöka skapa ett 

roligt och engagerande gränssnitt redan på skiss-stadie. 
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Grafisk profil 

Moodboarden som togs fram resulterade i att projektgruppen blev medvetna 

om hur tankarna kring det grafiska arbetet gick och vad idéerna kring det 

grafiska var.  

 

 
Figur 8, Moodboard 

 

Moodboarden i figur 8 ovanför resulterade i att alla hade klart för sig vilka 

färger som skulle användas och vilken känsla applikationen 

skulle ge. I moodboarden visas även tre kärnvärden som att 

förklara applikationen ytterligare. Modellen (se avsnitt 2.4) 

förklarar att en applikation som innehåller gamification-delar 

ska vara rolig, engagerande och belönande. Kärnvärdena 

underhållande och engagerande i moodboarden följer modellens 

teori. 
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Wireframing/prototyping 

Efter de första skisserna skapades wireframes och sen prototyper för att 

enkelt kunna användningstesta interaktion och funktion i applikationen. 

 

 
Figur 9, Low-fidelity-prototyper med hjälp av wireframes 

 

Figur 9 visar applikationens alla stadier/sidor i form av enklare low-fidelity-

prototyper som är gjorda utifrån de wireframes som togs fram. Här ser man 

hur enkla de är för att i detta stadie endast ämna testa funktionaliteten och 

flödet i applikationen. Här har det även jobbats med att försöka bevara det 

simpla, enkla och tydliga gränssnitt som påbörjades i skisserna. 
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Designarbete 

                                   
Figur 10, Logotyp 

 

Figur 10 illustrerar den slutgiltiga logotypen som arbetades fram med ett 

lekfullt och stilrent utseende. Typsnittet som använts är Brush Script MT som 

är ett skript-typsnitt, det vill säga en slags enklare skrivstil. Här har färger och 

kärnvärdena enkel, underhållande och informativ använts som togs upp i 

moodboarden (se figur 8). Det har även jobbats med att logotypen ska vara 

enkel och tydlig att läsa men ändå inte bli tråkig och enformig. Viktiga 

användbarhetsmått som varit här har varit synlighet och överensstämmande. 

 

       
Figur 11, dag 1 i uppstartsveckan Figur 12, dag 7 i uppstartsveckan 
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Figur 11 och 12 illustrerar två stadier i den sju långa dagar uppstartsveckan. 

Figur 11 visar första dagen i denna uppstartsvecka där ett ekollon planteras. 

Figur 12 visar det sista och sjunde steget i uppstartsveckan. Efter dag 7 i 

uppstartsveckan kommer trädet att förändras till de riktiga bilderna, som 

trädet ständigt kommer att pendla mellan (se figur 13 och 15). Se bilaga 5 för 

alla sju dagar i uppstartsveckan. I uppstartsveckan har fokus legat på att göra 

det så engagerande och roligt som möjligt som modellen förklarar (se figur 

5). Konsekvent och överensstämmande utseende i form av jord, gräs och 

himmel är stående inslag i bilderna under uppstartsveckan för att inte förvirra 

användaren. Även att ekollonet och trädet är i fokus, vilket bidrar till att öka 

synligheten. Detta är designprinciper som hör till användbarhet och de togs 

upp under modellen. 

 

Grafiken är färgglad och aningen tecknad, vilket kan bidra till att spelkänsla 

infinner sig och att applikationen upplevs som rolig vilket var ett mått under 

gamification i modellen som togs fram. 
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Figur 13, Design av ett bra träd  Figur 14, Design av ett sämre träd 

 

I figur 13 och 14 ovanför visas formspråket och hur de slutgiltiga träden i två 

olika faser ser ut. I figur 13 ser man ett finare och grönare träd, med svampar, 

blommor och djur. I figur 14 till höger ser man ett träd som inte mår så bra, 

vilket är resultatet av en högre elförbrukning. Detta är två steg av sammanlagt 

elva olika steg som trädet kan befinna sig i och som det pendlar mellan varje 

vecka (se bilaga 6). Som användare av Eken ska man sträva efter att hålla en 

lägre förbrukning än förra veckans förbrukning. Dessa elva bilder med olika 

träd är ett försök till att göra applikationen engagerande, rolig och belönande, 

som är de tre huvuddelarna inom gamification och de principer som togs upp 

i modellen (se avsnitt 2.4 och figur 5). Förbrukar användaren mindre 

elektricitet än förra veckan så ska användaren belönas och det sker genom att 

han eller hon får ett finare träd. Förbrukar däremot användaren mer 

elektricitet än förra veckan kommer användaren att få ett sämre träd vilket 

kan bidra till att användaren engagerar sig mer för att nästa vecka få ett finare 

träd och erhålla sin belöning. Inslag av djur och svampar skapar även en 
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roligare applikation vilket kan hjälpa till att skapa engagemang (se avsnitt 2.4 

& figur 5). 

 

Modellen förklarar även att det är viktigt att mål och verksamhetsnytta 

uppnås. Dessa mål kan till exempel vara att användaren vill förbruka mindre 

elektricitet, eller att användaren har som mål att hålla bättre koll på sin 

förbrukning. Dessa mål kan uppnås genom att användaren får återkoppling i 

form av trädets utseende som hela tiden speglar hur hans eller hennes 

förbrukning har varit den senaste veckan. Erhåller användaren ett sämre träd 

en vecka ökar det användaren engagemang och motivation vilket kan bidra 

till att användaren nästa vecka förbrukar mindre elektricitet och får ett finare 

träd och uppnår sina uppsatta mål. Verksamhetsnyttan i det här fallet kan 

anses vara vår nytta och våra mål, det vill säga vi som skapat applikationen. 

Vår verksamhetsnytta och mål är i detta stadie att alla ska förbruka mindre 

elektricitet och tänka på miljön, och de uppnås med andra ord så fort 

användaren erhåller ett finare träd. 
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5.3 Utveckling 
Som nämnts under avsnitt 4 så var high-fidelity-prototypen även den 

slutgiltiga fungerande interaktiva prototypen. Utvecklingsfasen och 

designfasen resulterade tillsammans i denna prototyp. 

 

        
Figur 15, Startsida     Figur 16, Huvudsidan efter inloggning 

 

Figur 15 visar den sida man möts av när man besöker Eken, där får man 

valmöjligheten att logga in eller att skapa ett konto. Dessa alternativ tar 

användaren till en ny sida där man antingen loggar in, eller skapar sitt konto. 

Figur 16 visar Eken och en förloppsmätare som visar din förbrukning förra 

veckan, vilket trädets utseende är baserat på, och även nuvarande veckas 

förbrukning. Se bilaga 7 för fler förhållanden i applikationen.  
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I figur 15 och 16 kan man se att gränssnittet är relativt rent, det är simpelt 

men ändå relevant och det är anpassat till skärmstorleken. Element, knappar 

och text är lagom stort för att användaren ska kunna se och trycka på dem. 

Synlighet, brukskvalité och överensstämmelse har det jobbats med 

genomgående i design och utveckling, detta visar sig i att knapparna är stora 

och enkla att se att de just är knappar. Alla knappar i gränssnittet påminner 

även om varandra vilket resulterar i en bättre överensstämmelse i gränssnittet. 

Direkt återkoppling erhåller användaren genom att knapparna blir mörkare 

när användaren tryckt på dem. Färgskalor är även här genomgående och 

överensstämmande med den moodboard som togs fram.  

 

Som nämnts förklarar modellen (se avsnitt 2.4) att det är viktigt att 

gamification-delarna i ens tjänst eller applikation är just roliga att använda, 

engagerande och belönande. Användbarhetsmåtten förklaras som effektiv, 

ändamålsenlig och tillfredsställande. Som nämndes under avsnitt 3 är detta 

mått som är mer subjektiva och upp till användaren att avgöra om 

applikationen till exempel är tillfredställande, rolig, engagerande och 

effektiv. Det går så klart att påverka detta genom att försöka göra gränssnittet 

så engagerande och roligt som möjligt, vilket vi har gjort genom att designa 

med principer och teorier i åtanke, dessa principer och teorier är till exempel 

Normans designprinciper som togs upp ihop med modellen. I applikationen 

har fokus legat på de olika stadierna trädet kan befinna sig i (se bilaga 6), där 

förhoppningen varit att engagemang och belöning ska uppstå.  
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Figur 17, Min förbrukning  Figur 18, Registrering 

 

Figur 17 visar jorden under trädet, där vi valt att placera mer rådata och 

statistik. Här kan användaren se sin förbrukning i kWh, kg CO2 påverkan och 

den totala kostnaden för användarens förbrukning. Användaren kan även 

filtrera om han eller hon vill se förbrukning och kostnad i dag, pågående 

vecka, månad eller år. Applikationen är uppbyggt på det sättet man skrollar 

upp och ner för att se träd, jord och himmel. Den svarta huvudbaren högst 

upp är utformad så den följer med när man skollar så inställningsknappen och 

logga ut alltid finns tillgängligt. Texten eller rubriken i huvudbaren ändras 

beroende på vart man befinner sig på sidan. 
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Figur 17 är utformad med enkelhet i fokus, försökt att hålla det simpelt och 

prioriterad med det data och information som användaren vill se enligt de 

tidiga intervjuerna och användningstesterna. Som modellen förklarar är det 

viktigt med effektiva, ändamålsenliga och tillfredsställande gränssnitt för att 

de ska upplevas som användbara. Detta har vi försökt att jobba med när vi 

tagit tillvara på användarnas svar på intervjuer och användningstester där det 

framkom att de gärna ville se kostnad och någon slags förankring till 

verkligheten – vilken miljöpåverkan bidrar jag till? Det är precis det vi 

presenterar här när vi presenterar kostnad, utsläpp och förbrukning. 

Filtreringsfunktionen är även väldigt synlig och ger återkoppling till 

användaren om vilket val han eller hon har gjort genom att knappen ser 

intryckt ut. Även mappningen och brukskvalitén är bra på denna filtrering. 

 

Figur 18 visar registreringssidan som innehåller formulär som användaren 

kan mata in uppgifter i. När användaren har matat in alla uppgifter och 

klickat på ”Skapa konto” skapas kontot och han eller hon skickas till 

startsidan (se figur 16). Här har det återigen jobbats med synlighet, 

brukskvalité och överensstämmande gränssnitt. Vi har försökt att prioritera så 

endast de absolut nödvändigaste inmatningsfälten finns med här vilket är 

viktigt att tänka på när man designar för mobila gränssnitt. Återkopplande 

text i form av informationsruta och text i inmatningsfältet kan hjälpa 

användaren att fylla i korrekt information och bidrar till ett effektivt och 

tillfredsställande gränssnitt. Alla fält och knappar är även här utformade med 

det mobila gränssnittet i åtanke, då de fyller hela skärmen och är tillräckligt 

stora för att kunna klicka på (se figur 5). Med dessa designprinciper i åtanke 

erhåller man enklare ett effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande 

gränssnitt. 
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Förloppsmätaren har även varit en viktig del men även svår att få till. 

 

 
Figur 19, Förloppsmätare 

 

Figur 19 illustrerar den förloppsmätare som finns tillgänglig i applikationen. 

Den övre pilen arbetar sig från vänster till höger från ett löv till ett 

kärnkraftverk ju mer el man som användare förbrukar (se figur 13). Hinner 

mätaren passera den undre pilen så kommer trädet att förändras till ett sämre 

träd nästa vecka. Passerar den däremot inte den undre pilen så kommer 

användaren att få ett finare träd nästa vecka. Förloppsmätaren är skapad för 

att användaren ska erhålla direkt återkoppling om hur mycket elektricitet han 

eller hon har förbrukat hittills under perioden. Den undre pilen speglar även 

hur trädet mår och enligt den undre pilen i figur 17 ovan så skulle trädet 

hamna någonstans i mitten utseendemässigt. Symbolerna lövet och 

kärnkraftverket eller skorstenen symboliserar bra och dålig förbrukning vilket 

ytterligare kan bidra till att användaren blir medveten och engagerad i sin 

förbrukning. 

 

5.4 Utvärdering 
Prototypen tillsammans med användningstesterna skapade förståelse och 

kunskap om hur användaren interagerade med och funderade kring element 

och funktioner i applikationen. Användarna gav gärna idéer och synpunkter 

på struktur och funktioner. 
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Användningstest 

I användningstesterna upplevde användarna inga problem med att registrera 

sig och logga in på applikationen när de ställdes inför scenariot att göra det. 

De klickade direkt på logga in, respektive skapa konto på de 

pappersprototyper som användes. En användare hade synpunkter om att hon 

ville se en personlig hälsning när man väl har loggat in. Något i stil med ”Hej 

Anna! Du har sänkt din förbrukning den här veckan. Bra jobbat!”.  

 

För att simulera skroll upp och ner i applikationen användes pilar som 

användaren kunde klicka på. Dessa pilar upplevdes även som något otydliga 

då det inte stod någonstans vart man kom om man klickade på dem. Överlag 

fungerade dock navigationen med skroll i applikationen bra. Däremot 

upplevde några användare den så kallade förloppsmätaren som otydlig och de 

tyckte att det var svårt att veta vad den speglade eller vad den mätte. Det 

ställdes även fördjupningsfrågor till testpersonerna och då kom det fram att 

två av de tre testpersonerna ansåg trädet som den största motivationen i 

applikationen - att se trädets utveckling. Medan en person uppgav 

möjligheten att se kostnaden som den största motivationen. 

 

Användningstesterna visade att gränssnittet var relativt rent och enkelt, 

testpersonerna hade inga större problem med att interagera med det och 

enklare interaktion så som att logga in eller skapa konto utfördes av samtliga 

testpersoner utan några problem. Tittar vi på modellen så ska gränssnitten 

vara simpla och prioriterade vilken har varit stort fokus på att försöka följa 

under designarbetet. Den förloppsmätare som kan ses i figur 9 upplevdes som 

otydlig och användaren fick ingen direkt återkoppling eller tydlig mappning 

om vad den gjorde, vilket resulterade i att den inte var tillfredsställande som 

är ett viktigt mått under användbarhet i modellen. 
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6 Diskussion  
Här diskuteras resultat och forskningsfrågan mer subjektivt. Reflektioner 

kring metodval och tekniker diskuteras också under punkt 7.2. Syftet med 

fallstudien var att visa ett möjligt sätt att använda sig av gamification för att 

visualisera elförbrukning i mobila gränssnitt. Forskningsfrågan: Hur kan 

man visualisera elförbrukning med hjälp av gamification i mobila gränssnitt? 

 

I början av projektet växte en idé fram om att med hjälp av gamification 

skapa en spännande och rolig applikation. Denna fallstudie visar ett sätt att ta 

fram en sådan applikation på. Den bevisar inte att detta är bästa möjliga sätt 

att göra det på, eller att det är det enda sättet, utan i detta projekt har målet 

varit att ta fram ett förslag på hur man kan arbeta med gamification och ta in 

delar av gamification i sin applikation. Resultatet är således även att detta 

projekt har tillhandahållit en möjlig lösning som andra kan använda sig av 

eller ta stöd i om de är intresserade av mobila gränssnitt, användbarhet och 

gamification. 

 
Resultatet är en spännande applikation som innehar klassiska spelfunktioner 

så som till exempel en förloppsmätare. I riktiga spel brukar denna 

förloppsmätare spegla ens liv eller ens karaktärs liv i spelet. I applikationen 

speglar denna mätare trädets liv och vart din förbrukning just nu befinner sig 

i förhållande till varandra. Denna förloppsmätare (se figur 19) speglar ens 

förbrukning förra veckan och faktiskt förbrukning denna vecka. Som nämnt 

är detta ett sätt att ge direkt återkoppling till användaren. Återkoppling är 

viktigt och en återkommande designprincip som Norman (2002) nämner. 

Förloppsmätaren var svår och komplicerad att ta fram, det var oklart hur den 

skulle utformas för att vara användbar och stödja de principer som finns med 

i modellen under figur 5. Där nämns bland annat att gamification-delarna ska 

vara roliga, belönande och engagera användaren. Förloppsmätaren har 
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utformats på det sättet att den ska vara rolig och gå i samma tema som 

resterande applikation för att skapa en överensstämmelse i gränssnittet. Den 

belöningen användaren erhåller från förloppsmätaren är att han eller hon hela 

tiden kan följa sin förbrukning och reflektera över ifall man ligger bra eller 

dåligt till i förhållande till föregående vecka. Här går belöning och 

återkoppling hand i hand. Frågan man ställer sig är ifall den är tillräckligt 

rolig, belönande och engagerande. Detta skulle man kunna försöka besvara 

med hjälp av avslutande användningstester, tyvärr hanns det ej med under 

detta projekt men utformningen är baserad på modellen vilket innebär att den 

har följt designprinciper och teorier för att säkerställa god användbarhet. 

Det är även ett roligt inslag som kompletterar trädets förändring och tillför 

något extra till applikationen. Tillsammans med denna förloppsmätare finns 

det även en mer detaljerad datavisualisering, som kallas för ”Min 

förbrukning” (se figur 17). På denna sida presenteras användarens 

förbrukning i kWh, kg CO2 utsläpp och även kostnaden. I de 

användningstester och intervjuer som gjordes kom det fram att just kostnaden 

även var en stor motivator och något som flera användare ville se. Så 

kostnaden är även implementerad i prototypen för att tillgodose användarnas 

behov.  

 

Själva trädet och dess olika stadier är i prototypen utformade som bilder (se 

bilaga 6) varpå de ersätts när förhållandet i förbrukningen förändras. Dessa är 

utformade för att åter igen stödja den modell som är framtagen och för att 

vara roliga, engagerande och belönande. Belöningen erhålls genom att man 

får ett finare träd om man förbrukar mindre elektricitet, vilket även kan skapa 

ett engagemang och medvetenhet om att man hela tiden ska sträva efter att 

förbruka så lite elektricitet som möjligt. Tidigt under designprocessen förde 

vi diskussioner om att försöka göra trädets förändring dynamisk och 

animerad för att skapa en roligare och mer levande applikation. Tyvärr hanns 
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det ej med och här finns en risk att applikationen uppfattas som tråkig och ej 

spännande och intressant. Detta är något som borde implementeras för att 

säkerställa gott engagemang hos användarna, även för att göra applikationen 

mer intressant och rolig. 

 

Tidigt i processen fördes även diskussioner om att försöka involvera flera 

olika användare och om man på något sätt skulle kunna jämföra sin 

elförbrukning med andras förbrukning eller ens vänners förbrukning. Detta 

var en spännande diskussion och det kom även upp idéer om så kallade 

”Energy Battles”, där man på något sätt kunde tävla mot en vän i hur mycket 

el man förbrukade. Alla de här idéerna och tankarna med att involvera flera 

användare och göra någon slags Community eller jämförelseapplikation 

övergavs med tanke på att dessa tävlingar och jämförelser skulle bli så pass 

ojämna då det spelar så stor roll hur stort hus man har, hur många som bor i 

det, när huset är byggt och vilka avtal man har med elbolag med mera. 

 

6.1 Metodreflektion 

Metodiken som följts har som nämnts under avsnitt 4 varit en variant av 

användarcentrerad design (se figur 6). Denna metodik har varit lämplig i 

projektet då det är en iterativ process vilket har gjort att under hela 

designarbetet har vi lyssnat på användarna i de användningstest och 

intervjuer som genomförts för att erhålla återkoppling, tankar och idéer om 

hur användarna vill ha det. Den användarcentrerade designprocessen har 

förhoppningsvis resulterat i att applikationen speglar hur användarna vill ha 

en sådan här applikation. De tekniker som sedan använts under 

designprocessen har bland annat varit SWOT-analys, moodboard, intervjuer, 

användningstester med mera. Alla dessa tekniker eller metoder har valts på 

grund av dess fördelar i förhållande till vart i processen vi har befunnit oss. 

SWOT-analysen resulterade i att fakta och information om konkurrenters 
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lösningar och projekt togs upp. Moodboard skapades för att vi skulle ha en 

tydlig bild av hur den grafiska profilen skulle se ut med färger och känsla. 

Intervjuer genomfördes tidigt i processen för att erhålla bakgrundsfakta både 

från teknisk kunniga personer med koppling till inUse, men även med tänkta 

användare som gav oss svar på hur de resonerar kring applikationer och 

elförbrukning i dag. Användningstesterna som varit en stor del i processen 

resulterade i att vi som designers och utvecklare inte tog något för givet vad 

gäller design och funktion utan vi lät användarna bestämma i den mån som 

det var möjligt. 

 

6.2 Slutsats 
Studien har genomförts på inUse i Stockholm där det tagits fram en 

applikation som använder sig av gamification för att visualisera elförbrukning 

i mobila gränssnitt. Forskningsfrågan har varit: Hur kan man visualisera 

elförbrukning med hjälp av gamification i mobila gränssnitt? Resultatet är ett 

direkt svar på forskningsfrågan. Resultatet har presenterat en prototyp för hur 

man med hjälp av gamification kan visualisera elförbrukning i mobila 

gränssnitt. Resultatet har erhållits utifrån teorier inom användbarhet, mobila 

gränssnitt, gamfication och utifrån den metodik som använts i fallstudien, 

bland annat med hjälp av användningstester och intervjuer.  

Den här applikationen är ett förslag på och visar hur man kan använda sig av 

inslag från gamification för att visualisera elförbrukning i mobila gränssnitt. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

För att fortsätta studera området gamification och användbarhet kunde man 

studera hur man kan ta fram applikationer som är anpassade till större 

skärmar så som bärbara- eller stationära datorer. Det kunde även vara 

intressant att arbeta vidare med elektricitet men även ta in andra energikällor 

så som värme och vatten för att täcka in mer förbrukning och kostnader. För 

att ytterligare säkerställa resultatet i fallstudien kunde man ha gjort 

avslutande användningstester och intervjuer med användare för att säkerställa 

så resultatet uppfyller de krav och teorier som togs upp i modellen under 

avsnitt 3. Detta är något som ej hanns med i denna fallstudie. Vidare studier 

inom motivation och engagemang tillsammans med gamification och mobila 

gränssnitt kan vara intressant. Ta reda på vad det är som motiverar användare 

och engagerar dem och utforma sitt gränssnitt utifrån det. I teoridelen togs det 

upp att det är viktigt att fokusera på användarnas motivation och det är 

avgörande att veta vad som motiverar användarna för att bygga lyckad 

gamification (Zichermann, G. & Cunningham, C., 2011).  
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Bilagor 
 
1. Brainstorming 

 
 
2. SWOT-analys över arbetsgrupp 

 Positiva Negativa 
Interna Styrkor 

- Olika bakgrund 
- Olika kunskaper 
- Samma mål med projektet 
- Vi bor alla nära kontoret 
- Bra resurser 
- Motiverande att arbeta i 
grupp 

Svagheter 
- Skolade på olika sätt 
- Likvärdig kompetens 
- Inblandade personer som handledare och 
VD har många andra åtaganden och har 
därför lite tid att avsätta till oss 
- Kräver mycket serverkraft 

Externa Möjligheter 
- Samarbete med 
kontaktpersoner till företaget 
- Vi får 
praktisk   arbetserfarenhet 
- Meriterande projekt 

Hot 
- Att vi inte hinner klart projektet inom avsatt 
tid 
- Sjukdom 
- Förseningar i kollektivtrafiken 
- Försovning 
- Interna konflikter 
- Up & Downs i projektet 

 



 

   
 

3. SWOT-analys över konkurrenters produkter och tjänster 

 Positiva Negativa 
Interna Styrkor 

- Realtidsmätning av el 
- Kostnadsvisning 
- Stora företag bakom 
- Kapital 
- Bred kunskap 
- Statistik 
- Små korta eltips och fakta 
- Sant eller falskt. Information som krossar 
myterna om elförbrukning. 
- Visar om elförbrukningen är låg, hög eller 
normal. 
- Identifiera eltjuvar i ditt hem 

Svagheter 
- Ganska tråkiga gränssnitt 
- Ej jämförbar data med 
andra 
- Inspirerar inte till 
engagemang 
- Liten och tråkig interaktion 
- Saknad av social 
förankring 
- Många är ganska fula rent 
fysiskt 
- Inga belöningar eller 
övriga incitament för att 
spara el.   

Externa Möjligheter 
- Utöka mätning 
- Ta mätningen ett steg längre 
- Användas socialt 
- Värme- och vattenmätning 

Hot 
- Att våran app blir så bra att 
den konkurrerar ut de andra 
- Att människor tröttnar på 
att använda appen då den 
inte inspirerar 



 
 

  
 

4. Intervjufrågor förstudie 

Elektronikkonstruktören 

1. Kan man i dagsläget använda sig av flera mätdosor? (T.ex. en/flera 
dosor i ett hushåll) 

2. Kan man länka ihop data från flera mätdosor? (Bostadsrättsförening) 
3. Länkas alla dosor till samma sammanställning eller kan man separera 

dem? (Lägenheter) 
4. Hade du kontakt med en bostadsrättsförening där vi kan placera ut 

mätare? (Labbmiljö) 
5. Är mätaren fullt fungerande idag? 
6. Vi hörde att 1-2 mätare är igång fortfarande, var finns dem? 
7. Mätningarna sker i realtid, stämmer det? 
8. Du nämnde att energimätaren ingick i ett tidigare examensarbete, vill 

du berätta lite om det?  
9. Hade du varit med och utvecklat en Android-app? 
10. Har du en egen idé som du skulle vilja utveckla i samband med det 

här? 
 

Front-end utvecklaren 

1. Vilket dataformat används i dagsläget? JSON, XML eller något 
annat? 

2. Vilka JavaScript-bibliotek används? Komponenter? 
3. Du nämnde något om Google App Engine? Java, Python, CMS? 
4. Hämtade du data med hjälp av JavaScript eller på annat sätt? HTTP-

Requests? 
5. Har du något som du kommer på som vi bör tänka på när vi arbetar 

vidare med projektet? 
 

Back-end utvecklaren 

1. Vad är Lodestar byggt på? 
2. Hur identifierar man varje elmätare? 
3. Finns det något särskilt vi behöver tänka på? 

 
Tänkta användare 

1. Vad använder du din mobil till mest? 
2. Hur mycket använder du Internet i mobilen? (uppskattningsvis, 

tim/dag) 
3. Använder du appar i din smartphone?  
4. Vilka appar använder du mest? 
5. Kan du ge exempel på en app som du tycker är särskilt bra eller 

användbar? 



 

   
 

a. Varför är den bra eller användbar? 
6. Kan du rangordna det som du tycker att en bra app ska vara; estetiskt 

tilltalande, underhållande, informativ. 
7. Är du medveten om hur mycket el du konsumerar? 
8. Vet du vad hushållet betalar i elkostnader varje månad? 
9. Vad tror du är din största energitjuv i hemmet?  
10. Har du aktivt valt grön el från t.ex. vindkraft? 
11. Gör du någonting idag för att medvetet begränsa din elkonsumtion ur 

ett miljösyfte? 
12. Vad skulle motivera dig till att dra ner på din energiförbrukning? 
13. Om du fick se din elförbrukning mer eller mindre i realtid, skulle det 

göra dig mer medveten?  
a. Om du hade möjlighet att se din energiförbrukning i realtid, 

vilken information om den skulle du då vilja ta del av?  
14. Spelar du några spel? 
15. Vad får dig att spela det spelet? 
16. Gamifications har blivit en trend på sista tiden, känner du till 

begreppet? 
a. Vad tycker du om konceptet gamification? 

17. Skulle du vara intresserad av att se din energiförbrukning i mobilen? 
18. Kan du se några fördelar med att ta del av andras energiförbrukning 

eller att dela med dig av din egen? 
19. Skulle du vara intresserad av att se dina grannars energiförbrukning i 

mobilen? 
20. Är du en aktiv användare av sociala medier såsom Facebook och 

Twitter? 
a. Skulle du vilja dela med dig av din energiförbrukning i sociala 

medier som Facebook och Twitter? 
21. Vilka färger förknippar du med energi? (Värme, vatten, el) 
22. Om du hade tillgång till allas energiförbrukning i världen, vad skulle 

du utveckla för tjänst eller produkt? 
23. Vi kommer att utveckla en mobil webbapplikation som presenterar 

energiförbrukningen hos en användare eller en grupp användare. Och 
utveckla den socialt för att engagera. Vilken funktionalitet skulle du 
vilja ha med i en sådan app.  

 



 

   
 

5. Uppstartsveckan 
 

     
 

     
 

 



 
 

  
 

6. Ekens elva stadier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

7. Fler sidor i applikationen 
 

 
 
 
 



 
 

  
 

8. Scenarios inledande användningstest 
 
Eken 
Eken är en webbaserad mobiltjänst som presenterar din elförbrukning. Ihop 
med en elmätare som fästs på din elcentral, uppdateras mobiltjänsten med din 
elförbrukning i mer eller mindre realtid. 
 
Tänka-högt protokoll: 

21. Du vill veta mer om hur eken fungerar, vad gör du? 
22. Du tycker att applikationen är intressant och vill skapa ett konto. Hur 

gör du? 
Nu insåg du att du redan har ett konto och vill istället logga in, hur 
gör du? 
Nu vill du byta namn på eken, hur gör du?  

23. Du vill ha tips för hur du kan förbättra din energiförbrukning, hur gör 
du? 

24. Du skulle vilja dela med dig av ett tips till dina vänner, hur gör du? 
25. Nu vill du se statistik över hur mycket el du har konsumerat senaste 

veckan, hur gör du? 
26. Du vill se kostnaden för senaste månaden, hur gör du då? 
27. Du vill se historik i diagramform över senaste årets 

energiförbrukning, hur gör du?  
28. Nu vill du logga ut, hur gör du? 

 
Frågor: 

22. Var något oklart på registreringssidan? 
23. Vad var din första tanke med trädet? 
24. Förstod du progress-baren?  
25. Du valde (ja/nej) att titta på videon på startsidan, varför?  
26. Några övriga kommentarer? 

 
Fördjupningsfrågor: 

24. Vad tycker du om konceptet? 
25. Skulle du vilja använda Eken hemma? 

a. Varför/varför inte? 
26. Tror du Eken skulle få dig att spara el? 
27. Vilken är enligt dig den största motivationen i tjänsten: att se kostnad, 

följa trädets utveckling etc.? 
a. Varför? 

28. Övriga kommentarer/frågor? 
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