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Sammanfattning 

I denna studie har ett konstruktionsarbete utförts där ett projektledningsverktyg tagits 

fram. Projektledningsverktyget ämnar till att öka de värdeskapande processer som sker 

i användandet av verktyget. Syftet med studien är därmed att undersöka hur 

motivationen och engagemanget i användandet kan höjas genom att implementera 

gamification-principer i verktygets gränssnitt och funktionalitet. Studien bygger på en 

förstudie från tidigare forskning inom projektledning och planering samt 

tjänsteinnovation som blir den bakomliggande strukturen i studien. Detta kombineras 

med teorier och principer inom interaktionsdesign, UX/UI-design och gamification, 

vilket själva konstruktionsarbetet grundar sig på. Under arbetet med studien har 

Action Design Research tillämpats som övergripande forskningsmetod men har även 

kombinerats med Arvolas designprocess för att ge ytterligare stöd till 

konstruktionsarbetet av verktyget. Genom denna process har arbetet utförts i ett nära 

samarbete med digitalbyrån Samuraj, där idén om ett nytt projektledningsverktyg 

vuxit fram. Företaget har även varit ett stort stöd genom processen där flera möten och 

dialoger har ägt rum för att samla in värdefull information och utvärdera koncept kring 

projektledningsverktyget. Studien ämnar därmed till att presentera ett designförslag 

som genomgått flera iterationer vilket i sin tur resulterat i en interaktivprototyp.  

Nyckelord: Gamification, Projektledning, Projektledningsverktyg, UX/UI-Design, 

Tjänsteinnovation 

 

Abstract  

In this study, a design work has been carried out in which a project management tool 

has been developed. The project management tool aims to increase the value-adding 

processes that occur in the use of the tool. The purpose of this study is to analyze how 

user motivation and engagement can be increased by implementing gamification 

principles in the tool's interface and functionality. The study is based on a preliminary 

study from previous research within project management and resource planning as 

well as service innovation, in which becomes the underlying structure of this study. 

This is combined with theories and principles regarding interaction design, UX / UI 

design and gamification, which the design work is based on. During this study, Action 

Design Research (ADR) has been utilized as an overall research method but has also 

been combined with Arvola's design process to provide further support and structure 

for the design work of the tool. Through this process, the work has been carried out in 

close collaboration with the digital agency Samuraj, where the idea of a new project 

management tool has emerged. The company has been a considerable support 

throughout the process, where several meetings and dialogues have taken place to 

gather and extract valuable information and to evaluate concepts around the project 

management tool. The study therefore aims to present a design proposal that has 

undergone several iterations, which in turn resulted in an interactive prototype. 

Keywords: Gamification, Project Management, Project Management Tool, UX/UI-Design, 

Service innovation 
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskrivs en kort bakgrund kring projektledning och den uppsving av 

projektledningsverktyg som skett på senare år. Detta följs upp av en beskrivning om 

de utmaningar, problem och möjligheter som finns eller som kan uppstå vid 

utvecklingen och användandet av projektledningsverktyg. Avslutningsvis 

presenteras uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Att leda och hantera ett projekt är ofta en komplex process som innebär planering, 

organisering och hantering av resurser och aktiviteter för att uppnå projektets mål. 

Projektet genomförs i många fall i osäkra och dynamiska miljöer där en rad olika 

intressenter berörs vilket innebär flera utmaningar för projektgruppen för att slutligen 

kunna leverera en produkt eller tjänst. Enligt Heagney (2012) bör ett projekt ha en 

bestämd start- och slutpunkt (tid), en bestämd budget eller en viss omfattning av 

arbete och kvalitet. Under denna process går projektet genom flera etapper av en 

projektcykel innan några mål uppnås, där det ofta dyker upp hinder på vägen som 

projektgruppen bör vara medveten om och som kan förebyggas. Trots det är det många 

projekt som misslyckas. Studier från International Data Corporation (2009) visar på 

att bristfällig projektledning är den största orsaken till att IT-projekt inte uppfyller de 

bestämda kraven. Studien visar att 25% av projekten misslyckas helt och hållet, cirka 

50% kräver omarbetning och riskerar därmed att överstiga ramen för budget och 

tidsplanering, de övriga 25% av projekten ger ingen avkastning på den gjorda 

investeringen. Dessa utmaningar är direkt kopplade till hur ett projekt styrs och 

hanteras genom hela dess livscykel, vilket blir avgörande för om ett projekt ska lyckas. 

Flera studier visar även att en kritisk fas i projektets livscykel är planeringsfasen, som 

i många fall är bristfällig och även det en avgörande faktor om huruvida projektet 

lyckas eller ej (Arcidiacono, 2017; Zwikael & Globerson, 2006). 

 

Syftet med en projektplanering är att fastställa vad som ska göras, när det ska göras 

och vem eller vilka som ska utföra respektive aktivitet. Planeringen ska fungera som en 

tydlig guide som visar hur projektgruppen ska ta sig från där de är idag, till dit de 

strävar efter att vara (Abraham, 2014). Den ska vara tillförlitlig och korrekt 

representera intressenternas krav och bör därmed hålla sig inom den bestämda 

tidsramen, budget, kvalitet och funktionalitet. För att underlätta planeringsfasen och 

för att skapa en tydlig överblick under hela projektets livscykel så finns det en rad olika 

verktyg och hjälpmedel att nyttja. 

 

Intresset och utvecklingen av digitala projektverktyg är något som har accelererat i 

snabb takt de senaste åren och idag finns det en rad olika verktyg tillgängliga på 

marknaden (Mishra & Mishra, 2013). Dessa produkter åtföljs av en mängd 

uppsättningar av varierande funktioner och design för olika nivåer och prisklasser. 

Tillvägagångssättet för att välja ett passande verktyg blir därmed ofta en ad hoc-

process som bygger på personliga preferenser, intuition eller på grund av 
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marknadsföring, vilket kan leda till att projektägaren väljer ett verktyg som i själva 

verket inte passar för det tänkta ändamålet (Ahmad & Laplante, 2006). Vid valet av 

projektledningsverktyg bör även faktorer som påverkar engagemang och motivation 

tas i beaktning eftersom det kan bidra till en ökad effektivitet (Ašeriškis & 

Damaševičius, 2014). 

 

1.2 Problembeskrivning 

 

I takt med att intresset för projektledningsverktyg ökat så krävs det även mer forskning 

inom detta område, för att kunna skapa nya och innovativa planeringsverktyg som 

både möter projektägarens behov och ämnar till att motivera och engagera användaren 

(Ahmad & Laplante, 2006) (Pedreira, Garíca & Piattini, 2015) (Ašeriškis, & Blažauskas, 

2017). De digitala projektledningsverktygen som finns tillgängliga idag uppfyller 

många av de krav som önskas gällande funktionalitet men de blir lätt överflödiga med 

information och har ofta en brant inlärningskurva (Agarwal, Pradhan & Rishiwal, 

2016). Utvecklarna av dessa tjänster bör inte underskatta kraften av ett minimalistiskt 

och enkelt gränssnitt som även fokuserar på att göra själva användarupplevelsen 

intressantare och motiverande. För många verktyg idag ligger det mycket fokus på 

funktionerna och inte i själva användandet och dess värdeskapande processer. Att 

hantera ett projekts aktiviteter gällande budget, tidsram och tidsrapportering etc. kan 

ofta kännas monoton. Tillämpningen av spelifiering (gamification) bör därmed tas i 

beaktning för att öka engagemanget från projektgruppen och på så sätt skapa en bättre 

upplevelse som bidrar med ytterligare en variabel för värdeskapande i användandet 

(García, Pedreira, Piattini, Cerdeira-Pena, & Penabad, 2017). Spelifiering innebär att 

spelprinciper implementeras i en icke-spelkontext för att förbättra engagemang, 

motivation och lärande vilket även kan leda till en ökad produktivitet (Solan & Shtub, 

2016). Meningsfull spelifiering innebär därmed att fokus ligger i själva användandet, 

för att engagera användaren att utföra ett meningsfullt arbete. Det bakomliggande 

konceptet kring spelifiering handlar därmed om motivation, som främst drivs av 

extern motivation, d.v.s. Användarens strävan att tävla mot andra eller att uppnå 

prestationer. Spelifiering har därmed stor potential att implementeras i 

mjukvarusystem med syftet att stärka engagemang, påverka användarbeteenden och 

stödja innovation (Ašeriškis, & Blažauskas, 2017). 

 

Genom att kombinera teori inom projektledning och planering med designprinciper, 

interaktionsdesign och principer inom spelifiering, kan ett nytt digitalt 

planeringsverktyg skapas, med syftet att förbättra de värdeskapande processer och 

aktiviteter som blir centrala för en projektledare och projektgrupp, genom att öka 

engagemanget och motivationen i användandet av verktyget. 
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1.3 Syfte 

 

I denna studie undersöker vi hur projektledning och resursplanering kan bli mer 

engagerande och motiverande med hjälp av ett projektledningsverktyg som bygger på 

principer från området spelifiering. Det sker genom att designa en prototyp för ett 

projektledningsverktyg, där syftet är att undersöka hur designprinciper från området 

spelifiering ska utformas och implementeras i ett projektledningsverktyg. 

 

Studien kommer att kretsa kring forskningsfrågorna nedan: 

Hur är de befintliga projektledningsverktygen utformade idag, likheter och 

skillnader? 

 

Vilka designprinciper blir relevanta för ett projektledningsverktyg? 

 

Vad blir effekten av att tillämpa spelifiering i ett projektledningsverktyg och vilka 

principer blir relevanta?  
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2. Teoretisk referensram  

I detta avsnitt redogörs relevant teori inom de områden som studien och 

utvecklingsarbetet grundar sig på. Figuren nedan (se figur 1.) illustrerar den 

teoretiska referensramen som består av tre delar. Den övre delen berör den 

teoretiska förstudie som gjorts och den nedre delen beskriver den förstudie gällande 

designriktlinjer och principer över hur projektledningsverktyget skall utformas. 

Detta utgör sedan grunden till det designförslag som presenteras i studiens empiri. 

 
 

(Figur 1. – Modell över den teoretiska referensramen) 

 

2.1 Tjänsteinnovation 
 

Tjänsteinnovation bygger vidare på innovation som ger ett helhetsperspektiv vilket 

innebär många olika typer av resultat som på något sätt underlättar kunders vardag 

eller stärker företags konkurrenskraft. För företagen gäller det att genom 

effektivisering eller differentiering skapa tjänster, antingen i form av upplevelser eller 

något som hjälper kunden att nå vissa mål för att själva skapa en hållbar finansiering 

(Kristensson, Gustafsson & Witell, 2014). 
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Kopplingen mellan teori och praktik blir en central del i denna studie vilket också är 

en viktig del för att kunna förstå tjänsteinnovation och kunna skapa nya tjänster. 

Tjänsteinnovation är även baserad på en tjänstelogik som innebär att värde samskapas 

med kunden när kunden använder ett erbjudande. 

 

För att lyckas med tjänsteinnovation krävs det att man börjar med kunden, 

användaren. Kristensson, Gustafsson & Witell (2014) föreslår tre fokusområden för att 

skapa en lösning som passar in i organisationen: hitta ett fokus, förstå kunden i 

kundens kontext, bygga en lösning som passar in i organisationen. Grundtanken med 

detta är att sätta kunden i förarsätet och erbjuda en värdeskapande process i form utav 

en tjänsteinnovation. De projektplaneringsverktyg som Samuraj har testat har inte 

tillfredsställt deras behov av ett planeringsverktyg vilket betyder att det andra 

fokusområdet (förstå) inte har uppnåtts. 

 

Det finns olika typer av tjänsteinnovation, dessa är: processinnovation, 

varumärkesinnovation, upplevelseinnovation, social innovation, 

affärsmodellsinnovation och beteendeinnovation. Den innovationstyp som blir central 

i detta konstruktionsarbetet är beteendeinnovation. Den tjänst vi kommer att 

konstruera ska förändra hur organisationer planerar och hanterar projekt och resurser. 

Genom att förändra hur organisationer hanterar sina projekt och resurser kommer 

deras beteende att förändras. Tjänstens mål är att effektivisera på lång sikt samtidigt 

som användarnas beteende anpassas till de nya verktygen (Kristensson et. al 2014). 

 

2.2 Projektledning & planering 

 

Ett projekt består av en rad olika aktiviteter som ämnar till att lösa problem inom en 

bestämd tidsram med en tydlig uppsättning av mål som måste uppnås. Ett projekt bör 

således ha en början och ett slut, en budget, eller en bestämd omfattning arbete och 

kvalitetskrav på det slutliga resultatet. Idag kan man även se att projekten blir fler och 

fler men att storleken på projekten (antalet projektdeltagare) blir färre och färre. För 

verksamheter ställer det högre krav på att kunna koordinera och strukturera projekt 

(Gustavsson, 2007). Idag arbetar även många verksamheter enligt agil utveckling 

vilket skiljer sig från de traditionella projektledningsmetoderna och även detta har 

förändrat verksamheters sätt att styra projekt. Även om projektprocessen kan skilja sig 

mellan de olika projektledningsmetoderna så ser dess livscykel ofta likadan ut. För att 

uppnå de bestämda målen måste projektet genomgå flera steg av en projektcykel. 

(Abraham, 2014)  
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(Figur 2. – Projektlivscykelns fyra steg, Abraham 2014) 

 

Projektlivscykeln består av en logisk sekvens av aktiviteter med syftet att uppnå 

projektets samtliga mål. Oavsett projektets omfattning eller komplexitet genomgår 

projektet en rad olika steg under dess livscykel. Det första steget består av en 

uppstartsfas där slutprodukten och de kritiska framgångsfaktorerna (CSF, Critical 

Success Factors) för projektet fastställs (Abraham, 2014). I en studie utförd av Zwikael 

och Globerson (2006) presenteras en tabell (se bilaga 8.1) över dessa faktorer som är 

kopplade till hur projekt hanteras. Enligt deras sammanställning av studier så har 

projektplaneringen störst inverkan på projektets framgång, följt av 

personalrekrytering (rätt kompetens), kundens medverkan, projektkrav och mål. Efter 

denna fas påbörjas planeringsfasen som innebär att projektet bryts ner i mindre delar 

(aktiviteter), som tidigare nämnt visat sig vara en kritisk fas i projektets livscykel. 

Sedan fullföljs projektplanen och dess aktiviteter i en utförande fas där själva arbetet 

sker, som sedan följs upp av en slutfas som markerar färdigställningen av projektet 

(Abraham, 2014). 

 

Det är projektledarens ansvar att projektlivscykeln fullföljs hela vägen. För en 

projektledare gäller det att kunna tillämpa kunskaper, färdigheter, verktyg och 

tekniker för att uppfylla projektets krav och mål. Detta omfattar aktiviteter för 

planering, organisering, beslutsfattande, styrning, samordning, observation, 

schemaläggning och kontroll av samtliga aktiviteter för att säkerställa att projektmålen 

genomförs som planerat och uppfyller kraven (Kerzner, 2017) 

 
De huvudsakliga målen för en lyckad projektledning sammanfattas i punkterna nedan: 
 

• Alla projektmål är uppfyllda. 
• Finansiell hållbarhet. 
• Maximera den förmånliga effekten av projektet. 
• Effektiviteten av projektet. 
• Social hållbarhet. 
• Avsluta projektet inom den bestämda tidsramen. 
• Avsluta projektet inom den planerade budgeten. 

(Abraham, 2014) 
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För att målen ovan ska kunna uppfyllas så behövs det en tydlig och strukturerad 

planering över projektet. Det viktiga med en planering är att den guidar 

genomförandet av projektet hela vägen, motiverar personalen genom ordentlig 

resursplanering och ledning, säkerställer att projektet förs i rätt riktning och kan 

identifiera problem som behöver lösas, samt att den underlättar fördelning av resurser 

och ansvar (Abraham, 2014). Planeringen kan därför ses som ett av de viktigaste 

ansvaren för projektledare, där det även gäller att förstå att projektplaneringen är en 

iterativ process som ska genomsyra hela projektets livscykel (Kerzner, 2017). 
 

2.3 Projektledningsverktyg 

 

Ett digitalt projektledningsverktyg kan beskrivas som en applikation som används för 

att underlätta processer, aktiviteter och kommunikationen inom ett projekt genom att 

bidra med bättre projektinformation och ge en tydlig översikt. 

 

Valet av projektverktyg beror på vad organisationen har för behov och storleken på 

deras projekt. Små projekt behöver inte nödvändigtvis hanteras med hjälp av 

mjukvara. Detta kan vara en kritisk del vid valet av ett projektledningsverktyg eftersom 

projektgrupperna kan bli överbelastade med för mycket information om det levereras 

i fel format. Derrick Richardson (2018) menar på att digitala projektledningsverktyg 

kan öka produktiviteten om det används på rätt sätt med förnuftighet, men att 

problemet istället ofta handlar om en bristande kunskap om projektledning och hur de 

ska engagera projektgrupper. Med en bristande kunskap spelar det därmed ingen roll 

hur pass bra verktyget som används är (Richardson, 2018).  

 

När det kommer till att hantera flera projekt samtidigt gäller det att ha kontroll och en 

välstrukturerad översikt på projekten och ens resurser. Eftersom resurserna kan vara 

tilldelade till flera olika projekt, ofta med varierande arbetsuppgifter och aktiviteter 

ställer det höga krav på hur tid och resurser hanteras. Det gäller därmed att hitta ett 

verktyg som kan anpassas till ens verksamhet och samtidigt gör hanteringen av tid och 

resurser effektivare och smidigare (Rowe, 2015) 

 
Tom Kendrick (2010) har tagit fram aspekter som kan övervägas vid valet av verktyg: 
 

• Kostnad - Programvara, utbildning, support, uppgraderingar eller andra 

utgifter. 

• Användarvänlighet - Installation, inlärningskurva, drift, uppdateringar. 

• Kompatibilitet med organisationsstandarder och relaterade applikationer - 

Möjlighet att koppla verktyget till befintliga tjänster, Slack etc. 

• Behov av specialiserad riskanalys - Identifiera risker i ett projekt. 

• Omfattande resursanalys och uppföljning – Allokering av resurser till 

respektive aktivitet/projekt. 
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• Anpassad rapporteringsduglighet – Rapportering av avvikelse gällande tid, 

budget, resurser och aktiviteter.  

• Krav för import och export av projektinformation – Relevant data och 

information som kan exporteras/importeras (projekt- och resursinformation 

etc.). 

• Analys av flera projekt (Multiprojects analysis) – Se statistik och analys över 

flera projekt, summering av den gångna månaden eller året. 

• Tillgänglighet – Anpassad till olika plattformar (Mobil, webb etc.).  

 
Det gäller att välja ett verktyg som möter organisationens behov och inte kräver extra 

kapacitet som ökar kostnader och rör ihop processer och aktiviteter. Oavsett verktygets 

omfattning och kapacitet så finns det alltid en inlärningskurva när det gäller att lära 

sig att använda verktyget, och det kan behövas en handledare eller utbildning inom 

verktyget. För att effektivt kunna utnyttja verktyget bör kunskap och erfarenhet delas 

ut mellan dem som använder samma system. Effektiviteten kan även ökas genom att 

skapa mallar som innehåller de grundläggande aktiviteter som projektarbetet 

vanligtvis består utav (Kendrick, 2010). 

 

2.4 Interaktionsdesign 

 
Interaktionsdesign är multidisciplinär och omfattar ett brett register av discipliner och 

fält (Rogers, Sharp, & Preece, 2016). Interaktionsdesign är en del av det stora User 

experience-paraplyet (UX) som handlar om den upplevelse en design förmedlar där 

interaktionen är en stor del av den upplevelsen. Interaktionsdesign innefattar element 

som estetik, rörelse, ljud m.m (IDF, 2018). UX design innefattar andra aspekter än 

interaktionsdesign. UX design studerar användaren utifrån user research och personas 

vilket innebär att förstå användarens beteende, behov och motiv och som ämnar till att 

göra det möjligt att uppfylla dessa mål och behov. Inom UX design används även 

metoder som user- och usability testing, för att kunna utvärdera hur 

användarupplevelsen är och vilken effekt den har (IDF, 2018). Med hjälp av den 

insamlade data och information kan upplevelsen således förbättras. Fokus ska vara på 

användarna och beslut ska alltid grundas i användarnas intresse (Rogers et. al 2016). 

Rogers et. al (2016) säger att man i början av projektet ska identifiera tydliga 

användbarhets- och upplevelsemål. De kommer senare att styra projektet i rätt 

riktning men då krävs det att dessa mål är tydliga. Dessa mål kan komma att förändras 

under projektets tid beroende på hur långt det är.  

 

En förutsättning för en lyckad design är att ha en god förståelse för problemet. En 

interaktionsdesigner måste ha förståelse för vad den gör och varför samt hur det 

kommer att stödja användarna att utföra uppgiften i fråga (Rogers et. al 2016). Det 

krävs att designern tar hänsyns till användarkontext, användargrupper, kulturella 

skillnader och typ av aktivitet. Genom att göra detta i kombination med 

användbarhets- och upplevelsemålen kan det leda till en design av bra interaktiva 

produkter.  
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Gould och Lewis (1985) identifierade tre nyckelprinciper för användbarhet redan på 
80-talet.  
 

1. Tidig fokus på användare och deras uppgifter. 
2. Empiriska mätningar. 
3. Iterativ design. 

 
Trots den tekniska utvecklingen är samtliga principer än idag relevanta. Fokuset på 

användaren och dess uppgifter ska alltid hamna före designerns egna intressen. 

Empiriska mätningar utförs ofta med prototyper för att mäta användbarheten och om 

designen är på väg i riktning mot de mål som finns. Iterationer är oundvikligt när man 

designar. Designern vet inte alltid vad som behövs och gör aldrig rätt från början. 

Därför krävs feedback och iteration med intressenter och kunder. (Gould & Lewis, 

1985) 

 

2.5 User experience 
 

User experience (UX) finns idag i alla produkter och tjänster. Det handlar om hur 

användaren upplever produkten (Garrett, 2010). Produkter underlättar för oss men 

försvårar också för oss ibland. Det som utgör skillnaden mellan succé och flopp är 

användarupplevelsen. Garrett (2010) säger att när vi människor har svårt att använda 

t.ex. hemsidor händer det något speciellt. Vi skyller på oss själva. Det är vi som har 

gjort fel eller missuppfattat vad man ska göra när det i själva verket är en dåligt 

designad användarupplevelse. Att få användare att känna sig dumma är som gjort för 

att driva bort dem (Garrett, 2010). 

 

Användarupplevelser påverkas i högsta grad av kontexten (Johnson, 2013). Detta 

påverkar det vi ser och hur vi ser det beroende på gamla erfarenheter, den nuvarande 

kontexten och framtiden. Användarupplevelsen påverkas också av våra mål, vad det är 

vi söker efter. Johnson (2013) förklarar detta med att ge en simpel uppgift till en gäst 

hemma hos honom; “Hämta saxen i tredje lådan i köket.” När personen i fråga kommer 

tillbaka med saxen ställer han följdfrågan; “Såg du om det låg en stektermometer i 

lådan?”. Beroende på gästens erfarenheter och mål så har han med största sannolikhet 

bara tagit saxen utan att tänka på om det låg en stektermometer i lådan. Det fungerar 

likadant på webben. Våra ögon scannar snabbt efter det vi är ute efter.  

 

Design handlar till stor del om estetik och det grafiska utseendet. Det är individuellt 

vad man tycker är estetiskt tilltalande och därför svårt att utvärdera. Det blir ingen bra 

beslutsgrund att stå på med argument som: “Det ser snyggt ut.”. Det som går att 

utvärdera är hur väl designen kommunicerar sitt budskap (Garrett, 2010). Att leverera 

ett budskap eller en identitet är väldigt vanligt på hemsidor. Företag använder 

hemsidor för att visa upp sig och sin identitet. Det är därför viktigt att man tidigt 

definierar vilken identitet man vill kommunicera. En advokatbyrå som vill 
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kommunicera auktoritet och trygghet borde undvika att använda sig av pastellfärger 

och typsnitt från serietidningar (Garrett, 2010). 

 

Keep it simple stupid (KISS). Filosofin bakom principen är: desto enklare det är att 

använda desto mer troligt är det att det kommer att användas (IDF, 2018). Det är 

viktigt att produkten inte förlorar funktionaliteten i strävan att göra den enklare att 

använda. Användare tål att hantera lite komplexitet om det är det som krävs för att 

förbättra helhetsupplevelsen (IDF, 2018). 

 

2.6 Grafiska användargränssnitt 

 
Ett användargränssnitt (UI) ska kommunicera på ett naturligt sätt som förtydligar och 

förenklar användningen av ett program. Ett UI finns för att presentera information och 

underlätta uppgifter. Ett grafiskt användargränssnitt (GUI) är därför enklare för 

nybörjare att använda än t.ex. ett textbaserat program. Ett bra UI tenderar att 

kommunicera på ett vänligt, professionellt och effektivt sätt. Ett dåligt utformat UI är 

onaturligt, tekniskt och kräver ofta mycket tankeverksamhet av användaren (McKay, 

2014). Everett McKay (2014) har identifierat fem kärnprinciper för UI som 

kommunikation: 

 

1. UI är kommunikation.  

2. Förklara uppgifter tydligt och koncist, som man skulle gjort i verkligheten. 

3. Varje UI element kan utvärderas av vad och hur väl det kommuniceras. 

4. UI ska kommunicera trevligt, respektfullt och intelligent. 

5. Om ett UI känns naturligt, professionellt och för en vänlig konversation, är det 

förmodligen en god design. 

 

God design handlar om att assistera användaren så att den utför uppgifter på ett enkelt 

och effektivt sätt. Ett välutformat gränssnitt ska inte behöva instruera hur man ska 

utföra uppgifter med gränssnittet som hjälpmedel utan snarare handledning om 

uppgiften själv (McKay, 2014). Det betyder att användaren inte ska behöva en 

utbildning i hur programmet fungerar utan snarare hur uppgiften ska utföras. En bra 

design ska kommuniceras på ett sätt som känns naturligt och enkelt att förstå och inte 

krävas en manual till. 

  

Det är en skillnad mellan GUI och UX. Det grafiska gränssnittet är ett verktyg för hur 

användaren kan interagera med produkten. UX handlar om den upplevelse produkten 

förmedlar till användaren under användning (Johnson, 2013). De är däremot inte helt 

åtskilda eftersom UX är beroende av UI. 

 

Schneiderman et. al (2016) har identifierat 8 gyllene regler för gränssnittsdesign. De 

förtydligar att en sådan lista aldrig är fullständig men går att applicera i de flesta 

interaktiva system.  
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1. Sträva efter konsekvens. Genom att sträva efter konsekvens designar man hela 

systemet likadant. Ge systemet en identitet som inte differentierar sig beroende 

på var man befinner sig. Terminologi, färger, layout, typsnitt etc. ska synas att 

det tillhör samma system. Ett konsekvent system underlättar också för 

användarna och de blir snabbare bekanta med det. 

2. Sök universell användbarhet. Identifiera behov och designa systemet för alla 

användare. Från nybörjare till experter, användare med handikapp, 

åldersskillnader och teknisk mångfald. Till exempel olika funktioner för 

nybörjare och experter. Det gör att nybörjare får det enklare att använda 

systemet med guidning och experter kan jobba mer effektivt med t.ex. genvägar. 

3. Presentera informativ feedback. För varje åtgärd en användare utför ska det 

finnas respons i gränssnittet. För åtgärder som utförs ofta krävs bara ett 

blygsamt gensvar och för större och ovanliga åtgärder krävs ett genomförligt 

gensvar som tydligt presenteras i gränssnittet för ökad tydlighet. 

4. Designa dialoger för att ge avslut. En sekvens av handlingar bör ha en start, en 

mitt och ett avslut. Genom att presentera informativ feedback när uppgifter är 

slutförda får det användaren att känna sig nöjd med sin prestation och ger även 

användaren ett avslut. Detta jämför Schneiderman med kassan på en e-

handelssida. När betalningen är genomförd sker en tydlig bekräftelse på att 

köper är klart.  

5. Förhindra fel. Systemet ska designas så att användaren kan göra så lite fel som 

möjligt. Till exempel genom att ”gråa ut” valmöjligheter otillgängliga som inte 

är relevanta eller göra det omöjligt att mata in text där systemet förväntar sig 

siffror. Skulle fel uppstå krävs en tydlig förklaring av vad som gick fel och 

instruktioner för hur användaren kan lösa felet.  

6. Tillåt enkel återställning av handlingar. Genom att tillåta användaren att ångra 

handlingar minskar det pressen att göra rätt från början. Det uppmanar också 

användare att utforska systemet utan att behöva oroa sig för att “ta sönder” 

något på vägen. 

7. Sätt användaren i kontroll. Låt användaren ha kontroll genom att tillfredsställa 

de behov eller krav som de erfarna användarna har. De ska känna att de har 

kontrollen och kan påverka det förväntade resultatet.  

8.  Minska den kortsiktiga minnesbelastningen. Minnesbelastningen är ofta 

något man förbiser som designer. Du, som designer, vet allt om systemet och 

kan det oftast utantill. Det kan inte användarna. En tumregel för belastning på 

korttidsminnet är att man minns 7 (+-2) bitar av information. I praktiken 

innebär detta att man ska undvika att tvinga användaren att komma ihåg något 

från en skärmbild till en annan. En viktig designprincip är också att det är lätt 

att känna igen, men det är svårt att komma ihåg. 

(Schneiderman et al, 2016) 
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2.7 Spelifiering (Gamification) 

 
Spelifiering är ett fenomen som har kommit att spela stor roll i utvecklingen av dagens 

applikationer (Zichermann & Cunningham, 2011). Det kan definieras som ‘‘the use of 

game design elements in non-game contexts’’ (García et al., 2017, s.158), vilket innebär 

att man implementerar filosofin, element och tekniker från speldesign. Syftet med 

detta är att framkalla ett visst beteende som ökar användarens engagemang och 

motivation i en icke-spelmiljö (García et al., 2017). Spelifiering handlar därmed inte 

om att skapa ett spel som bäddas in i produkten, utan att försöka tillfredsställa de 

mänskliga behov som finns, t.ex. finna nöje, belöning och involvering (Zichermann & 

Cunningham, 2011). För att motivera användare att fortsätta användningen och att få 

dem att vilja slutföra uppgifter kan en framstegsmätare (progress bar) användas för att 

visualisera hur nära avslutning man är. Zichermann och Cunningham (2011) säger att 

en bra framstegsmätare aldrig når 100%.  

 

Idag används spelfiering i många olika plattformar hos flera organisationer för att 

motivera sina medarbetare att utföra vissa arbetsuppgifter. Men det gäller att det görs 

på rätt sätt, att det inte blir för mycket och att organisationen försäkrar sig att 

spelifiering motiverar medarbetarna och får dem att göra det som företaget vill att de 

ska göra. Mathieson (2017) tar upp ett exempel på spelifiering i sin artikel där 

Disneyland introducerade en digital resultattavla som visade hur mycket som tvättades 

av respektive tvättpersonal. Tanken var att resultattavlan skulle motivera de anställda 

genom att implementera dessa spelifierings-element men det visade sig ge en motsatt 

effekt, de anställda såg det mer som en ”elektronisk piska”. Det gäller därmed att titta 

på kontexten i vad som spelifieras och undersöka hur beteendet kan påverkas och 

vilken effekt det kan ha så att det inte görs på fel sätt (Mathieson, 2017). 

 

När det kommer till att fånga användares intresse så blir ”onboarding” en avgörande 

faktor. Onboarding kan beskrivas som den introduktionsprocess användaren 

genomgår när en tjänst används för första gången. Under den första minuten av 

användningen sker de flesta besluten och detta måste man vara försiktig med. Målet 

är att engagera och lära utan att överväldiga användaren för att skapa en så smidig och 

effektiv introduktionsprocess som möjligt (Zichermann & Cunningham, 2011). 

Hemsidor har en tendens att kasta användaren direkt in i systemet och inte ge särskilt 

mycket instruktioner vilket leder till att det känns svårt och överväldigande 

(Zichermann & Cunningham, 2011). Genom att applicera spelifiering på en hemsidas 

onboarding minskar man risken att överväldiga användaren. Spelifiering på 

onboarding kan liknas vid ett spel där man börjar på nivå 1. Då får man oftast lära sig 

mycket nya saker i sin egna takt och blir guidad mot högre nivåer. Så småningom är 

man självgående och kan lära sig på egen hand (Zichermann & Cunningham, 2011).  
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En tillämpning av spelifiering kan därmed innebära värdefulla möjligheter i 

utvecklingen av nya tjänster som involverar, motiverar och engagerar användaren. Liu, 

Santhanam & Webster (2017) har tagit fram sex principer när man designar för 

spelifiering som alla baseras på en generell princip; alla spelifierings-element som 

implementeras i det tänkta systemet måste överensstämma med systemets syfte. 

 

1. För att designelementen för spelifiering ska kunna bli effektiva måste de stämma 

överens med den tänka måluppgiften. 

Spelifieringselementen och uppgiften bör därmed komplettera varandra. Ett exempel 

på detta är om uppgiften (funktionen) som utförs saknar återkoppling, så bör ett 

spelifierat system (gamified system) som bidrar med omedelbar och exakt 

återkoppling, leda till ett ökat värdeskapande. 

 

2. Designelementen för spelifiering måste matcha med användarens  

karaktärsdrag.  

De olika karaktärsdragen och egenskaperna kan identifieras hos användaren (Genom 

metoder som; User research, personas etc.) för att personifiera ett spelifierat system, 

för att på så sätt skapa en mer personlig upplevelse. 

 

3. Spelifierings-elementen måste passa in i systemets funktionalitet. 

Beroende på hur systemet är uppbyggt och fungerar så måste gamifieringselementen 

anpassas därefter. Ett system med interaktiva gränssnitt möjliggör t.ex. guidning och 

gestbaserade funktioner. 

 

4. Designelementen för spelifiering måste matcha de önskade 

användarinteraktionerna i systemet. 

Denna princip understryker vikten av interaktionsdesign som en viktig del av 

gamification för att kunna skapa en upplevelse som stärker interaktionen mellan 

användaren och systemet. 

 

5. Designelementen för spelifiering bör motivera till återanvändning av systemet. 

Beroende på om systemet är tänkt att användas ett fåtal gånger, flera gånger och under 

en lång period så bör spelifieringselementen anpassas därefter. Detta kan uppnås 

genom externa belöningar eller genom dynamiska utmaningar för att stimulera 

motivation hos användaren. 

 

6. För att skapa meningsfullt engagemang i system baserade på spelfiering, måste 

både experimentella och instrumentella utfall tas i beaktning och kopplas 

sinsemellan.  

Experimentella utfall kan innefatta t.ex. njutning, engagemang, flöde, kul, 

tillfredsställelse, lycka och de mest lämpliga utfallet bör vara beroende av den kontext 

användandet sker i, det instrumentella utfallet. 
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Principerna ovan stödjer design och implementering av spelifiering vilket även bidrar 

till möjligheter att utveckla nya utformningar av information system som kan 

frambringa mer involverade användare (Liu et al, 2017).  

 

 

2.8 Sammanställning av designprinciper 
 
Utifrån det teoretiska ramverket identifierades designprinciper som blir relevanta för 

det konstruktionsarbete som studien fokuserar på. Dessa principer presenteras i en 

lista, uppdelad i två kategorier: 

• Design – Bestående av UI/UX och interaktionsdesign. 

• Spelifiering (Gamification) – Bestående av spelifieringselement som kan 

implementeras i utformningen. 

 

2.8.1 Design 

 

D1: Tidig fokus på användaren. 

D2: Genomföra empiriska mätningar. 

D3: Iterera designen. 

D4: Följa användarens mentala modell. 

D5: Undvika tekniskt språk. 

D6: Funktion före utseende. 

D7: “Don’t make me think”.  

D8: Intuition, användaren ska kunna använda sig av det den redan vet. 

D9: Reducera den kognitiva belastningen. 

D10: UI är kommunikation. 

D11: Tydliga uppgifter med tydliga instruktioner. 

D12: UI, vad och hur väl det kommuniceras. 

D13: Trevlig, respektfull och intelligent konversation. 

D14: Naturligt, professionellt och vänligt. 

D15: Synlighet 

D16:  ↓ Schneiderman et. al (2016) ↓ 

 16.1:  Sträva efter konsekvens. 

 16.2: Universell användbarhet. 

16.3: Informativ feedback. 

16.4: Designa dialoger för att ge avslut.  

16.5: Förhindra fel. 

16.6: Tillåta återställning av handlingar. 

16.7: Användaren ska vara i kontroll. Inte tvingas genom en statisk process. 

16.8: Minska den kortsiktiga minnesbelastningen. 
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2.8.2 Gamification 

 

G1: Belöning. 

G2: Happiness. 

G3: Progress bar (Framstegsmätare). 

G4: Nivå-principen.  

G5: Onboarding. 

G6: Gamification elementen ska överensstämma med måluppgiften. 

G7: Möjlighet till personifiering. Personlig upplevelse. 

G8: Elementen måste passa in i systemet och bidra till den konsekventa designen. 

G9: Ska matcha interaktionen som finns i systemet. 

G10: Elementen ska bidra till återanvändning. 

G11: Anpassa elementen till användningen (systemet används ofta eller sällan). 

G12. Dynamiska utmaningar. 

G13: Involvera användaren. 
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet över hur arbetet och studien utförts, vilka 

metoder som valts och hur datainsamlingen skett. Metoden beskriver de metoder och 

tillvägagångssätt som studien influerats av och bygger på. 

 

(Figur 3. – Modell över studiens forskningsöversikt.) 

 

Modellen ovan (se figur. 3) illustrerar projektets arbetsprocess som utgår från Action 

Design Research (ADR), metoden som omsluter hela arbetet (paraplymetod), som 

således skapade en grund och struktur för studien. Processen inleddes med att 

fastställa en problemformulering, efter det skapades en teoretiskreferensram som 

bestod av de teorier förstudien och konstruktionsarbetet grundade sig på, en 

benchmark utfördes över befintliga verktyg, samt en sammanställning av de dialoger 

vi haft med projektledarna på Samuraj där en kravspecifikation utformades. 

Konstruktionsarbetet har kombinerats med Arvolas designprocess som sedan lett till 

ett designförslag. Designförslaget utvärderades ständigt under denna process för att 

säkerställa leveransen av en lösning som uppfyller det önskade resultatet. Viktigt att 

poängtera är att ADR inte följts steg för steg utan att vi har influerats av metoden som 

bidragit till ett mer vetenskapligt angreppssätt till problemet. Nedan följer beskrivning 

av metoden samt hur vi har använt oss av den. 
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3.1 Action Design Research 
 

Action Design Research (ADR) är en forskningsmetod inom Design Research (DR) 

men som fokuserar på de brister som förekommer och utvecklar ett nytt 

förhållningssätt med IT-artefakter i centrum. Metoden främjar att artefakterna skall 

vara formade utifrån intressen, värden och antaganden från en bred variation av 

utvecklare, intressenter, och användare. Syftet med ADR är därmed att utveckla 

innovativa IT-artefakter inom en organisatorisk kontext som ska påverka och förändra 

ett praktiskt problem. Artefakten skapas och utformas i interaktionen mellan 

utveckling och användande, samt där utvärderingar och reflektioner tas i beaktning i 

förhållande till problemsituationen och det slutgiltiga resultatet. ADR är en nyare 

forskningsmetod som utgår från och bygger vidare på Design Research (DR), en metod 

som grundar sig på designforskning för att hitta ny kunskap och skapa nya lösningar. 

Den kombineras med Action Research (AR), en metod som fokuserar på att lösa ett 

specifikt problem, inom ett forskningsområde som påverkar och förändrar ett 

praktiskt problem. Sammanslagningen av dessa två metoder blir därmed Action 

Design Research där begrepp som; bygga (utveckla en IT-artefakt), ingripa (påverka 

organisatorisk kontext), och utvärdera blir centrala och beskriver ADR i sin helhet. 

(Sein, Henfridsson, Sandeep, Matti, & Lindgren, 2011) 

 

Anledningen till att ADR valdes som en övergripande forskningsmetod till denna 

studie var delvis för att vi arbetat med den tidigare, men främst för att den passar väl 

in i den kontext som studien bygger på. Eftersom forskningsmetoden handlar om att 

utveckla en IT-artefakt med syftet att påverka och förändra den organisatoriska 

kontext som undersöks, samt att det ämnar till att ständigt utvärdera och reflektera 

under hela processens gång. I denna studie innebar det att skapa ett verktyg som 

ämnade till att förändra hur Samuraj projektleder, arbetar och strukturerar projekt, 

med syftet att motivera och engagera medarbetarna. Som tidigare nämnt är det även 

en nyare forskningsmetod som bygger på Design Research och kombineras med Action 

Research. Vilket även kunde varit alternativa metoder att använda, men eftersom ADR 

fokuserar på de brister som förekommer inom DR och utvecklar ett nytt 

förhållningssätt genom att kombinera de två metoderna (DR och AR) så var det 

passande att använda i denna studie. 

 

Genom att använda sig av forskningsmetoden ADR så innebar det två huvudsakliga 

utmaningar: 

 

1. Sätta sig in i en problemsituation som uppstått i en organisatorisk kontext 

genom att utvärdera och analysera. 

2. Utveckla och utvärdera en IT-artefakt som tar itu med de problem som 

identifierats i problemsituationen. 

 

För att ta sig an dessa utmaningar delas sedan ADR in i fyra olika steg som i sin tur 

förhåller sig till sju principer. 
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Steg 1: Problemformulering 

Det första steget inom ADR handlar om att uppfatta ett problem, antingen i praktiken 

eller att det förutsetts av forskare tidigare. Initiativet till att uppfatta detta problem kan 

således komma från en rad olika källor, från utövare, användare, forskare, befintlig 

teknologi, eller att granskningar från tidigare forskning antyder om ett 

problem/behov. Målet med detta steg var att identifiera och konceptualisera ett 

forskningsområde (forskningsmöjlighet) som var baserad på befintliga teorier och 

teknologier. Med detta som grund kan således projektets initiala omfattning fastställas 

tillsammans med att formulera de första forskningsfrågorna eller syfte.  

 

Detta steg bygger även på två principer som säger att: 

Princip 1. - Forskningen ska vara praktisk inspirerad. 

Princip 2. - Artefakten som skapas ska grunda sig på bevisade teorier. 

 

I denna studie inleddes det första steget i ADR med att undersöka och försöka fånga 

ett forskningsområde. Detta påbörjades redan första gången vi kom i kontakt med 

Samuraj, som antydde om ett behov för ett planeringsverktyg som uppfyller deras krav 

gällande hantering av projekt, men som även skulle vara intuitivt och motiverande att 

använda. Målet med detta steg var att skapa en tydlig problemformulering och utifrån 

den identifierades och formulerades ett forskningsområde som baserades på befintliga 

teorier och teknologier (existerande planeringsverktyg). När tidigare forskning 

undersöktes inom nämnda områden så upptäcktes även ett behov om mer forskning 

kring projektledningsverktyg och hur värde skapas i användandet. Med de två 

principerna i åtanke så fastställdes därmed att koncept för ett projektledningsverktyg 

skulle tas fram och att verktyget skulle utformas utifrån bevisade teorier, samt ämna 

till en utökad forskning om hur projektledningsverktyg kan utvecklas. Utifrån detta 

inledande steg skapades en problemformulering. Problemformuleringen mynnade 

sedan ut i tre viktiga moment som lade grunden för denna studie; 

 

• Skapa en tydlig teoretisk referensram - Detta moment handlade om att 

utforska och undersöka tidigare forskning inom projektledning och planering 

designprocessen (UI/UX), och spelifiering. Syftet med detta moment var att 

genomföra en förstudie. 

 

• Benchmark - Testa, utvärdera och jämföra befintliga planeringsverktyg utifrån 

kriterier baserade på den initiala kravbilden och den teoretiska referensramen. 

 

• Skapa en kravbild - Sammanställa en kravbild utifrån dialoger, möten och 

återkoppling med praktikerna på Samuraj. 

 

Det första momentet innebar att genomföra en förstudie där befintlig forskning inom 

nämnda områden undersöktes. Syftet med förstudien var även att skapa en grund till 

det konstruktionsarbete som utfördes. Det andra momentet handlade om att 
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undersöka befintliga planeringsverktyg som används idag. Detta gjordes för att samla 

in relevant data kring verktygen för att analysera vad de gjort bra och mindre bra, och 

således få inspiration till konstruktionsarbetet i denna studie. Det tredje momentet 

innebar att strukturera och utforma en kravbild utifrån den information och data vi 

extraherat från relevant teori samt utifrån de dialoger, möten och den återkoppling vi 

fått från medarbetarna på Samuraj. Kravbilden presenteras i form av en 

kravspecifikation (se avsnitt 4.1.1). 

Steg 2: Skapa, ingripa, och utvärdera 

I det andra steget utgick vi från den fastställda problemformuleringen och de teoretiska 

hypoteserna från föregående steg. Där teorin utgör grunden för skapandet av den 

första designen av IT-artefakten, som sedan anpassas och formas efter 

slutanvändarnas behov och användning. Detta steg utfördes som en iterativ process i 

den valda problemsituationen. I detta steg sker både skapandet av artefakten, 

ingripandet i organisationen, utvärdering av artefakten och problemsituationen. 

Denna process kan antingen vara IT-dominant eller organisationsdominant, vilket 

innebär fokus ligger i artefaktens design eller i förändringen som sker i organisationen. 

I detta steg klargjordes även vart innovationen skall riktas och hur arbetet kommer att 

fortgå. 

 

 

(Figur 4. - Illustrerar den iterativa processen som ADR genomgår, Sein et al., 2011, s. 42.) 

  
Figuren (se figur 4.) ovan visar den iterativa process projektgruppen genomgår, 

bestående av forskare, utövare och slutanvändare, som tillsammans utvecklar och 

formar artefakten. Artefakten genomgår flera olika stadier eller versioner (Idé, Alfa- 

och Betaversion) och utvärderas kontinuerligt tills resultaten kan bidra med 

designprinciper, förbättringar till artefakten, eller att den visar sig vara användbar för 

slutanvändaren. I vårt angreppssätt har vi fokuserat på forskare (vi), och utövare 

(Samuraj) för att sedan sluta i en Alfaversion av ett digitalt projektledningsverktyg. 
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Detta steg förhåller sig till tre principer som säger att: 

Princip 3. - Ömsesidig formgivning, vilket innebär att projektgruppen använder sina 

designkonstruktioner för att forma sin tolkning av organisationsmiljön för att skapa en 

artefakt som uppfyller de krav och behov som ställs. 

Princip 4. - Alla roller skall vara lika inflytelsefulla vilket även innebär att man ska ta 

lärdom av varandra inom projektgruppen. 

Princip 5. - Denna princip betonar en viktig egenskap för ADR, att utvärdering inte är 

ett separat steg i projektets process, utan ska ske kontinuerligt under hela projektet. 

 

Resultaten från det föregående steget (Steg 1: Problemformulering) utgjorde grunden 

för konstruktionsarbetet och var början på en av många iterationer i den skapande 

processen. Detta steg baseras på de teoretiska hypoteser och de principer som 

sammanställts från den teoretiska referensramen, samt den initiala kravbild som 

arbetats fram och baseras även på den data som benchmarken resulterat i. Eftersom 

fokus låg på artefaktens design snarare än att fokusera på förändringen som sker i 

organisationen vid användandet, så innebar det att denna process var IT-dominant. 

Eftersom vi arbetade mycket på plats tillsammans med medarbetarna på Samuraj så 

utfördes även iterationerna i en kontinuerlig dialog med dem. Detta gav oss möjlighet 

att ständigt stämma av och få feedback på utformningen och funktionalitet, samt få en 

inblick i hur verksamheten arbetade och vilka verktyg som används för deras projekt. 

Eftersom att målet med konstruktionsarbetet endast var att ta fram koncept och en 

prototyp som bygger vidare på idén om ett nytt projektledningsverktyg, så stannade 

processen i ett tidigare stadie, d.v.s. i en alfa-version. Detta utvecklingsarbetet 

kombinerades även med Arvolas designprocess som bygger på att designa med 

människan i centrum. Denna process tillämpades främst vid den visuella 

utformningen av projektverktyget för att sätta fokus på de delar i den skapande 

processen som ADR inte tar upp, eftersom att den är mer forskningsinriktad. Men även 

för att stärka de perspektiv som metoderna har gemensamt. Detta innebar att allt 

arbete skedde i iterativa processer med ett nära samarbete tillsammans med de 

inblandade intressenterna i den organisatoriska kontext där ingripandet skedde. Detta 

stämde även väl överens med Arvolas designprocess som innebar att designa med 

människan i centrum och det värde som skapas i det tänkta användandet. En mer 

utförlig förklaring och tillämpning av designprocessen presenteras i nästa avsnitt (Se 

avsnitt 3.2 - Designprocessen) 

 

Steg 3: Reflektion och lärande  

Det tredje steget innebar att reflektera och ta lärdom av arbetet. Detta innebar att 

tänket flyttades från att konstruera en lösning med den fastställda problemsituationen 

till att fokusera på vilka lärdomar och kunskaper som kunde tillämpas på ett bredare 

perspektiv av problemet. Enligt ADR ska detta steg ske genom hela processen, 

parallellt med de föregående stegen för att framhäva att forskning handlar mer än bara 

problemlösning. Detta innebar således även att utvärdera och reflektera kring 

resultaten för att öka förståelsen kring artefakten och dess effekt. 
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Detta steg förhåller sig till den sjätte principen: 

Princip 6. - Artefakten ska inte bara reflektera designen utan ska även formas efter 

organisationens perspektiv, användande och av de aktörer som är inblandade. 

 

Reflektioner och utvärderingar var något som skedde kontinuerligt genom hela arbetet 

med denna studie. I det första steget innebar det att utvärdera och reflektera över 

problemformuleringen och utvärdera vilka teorier och befintlig forskning som var 

relevant och givande till konstruktionsarbetet. Detta innebar att utvärdera och 

reflektera över varje moment som det första steget bestod utav, vilket blev mest 

väsentligt gällande benchmarken och kravbilden. Kravbilden (kravspecifikationen) 

kompletterades under hela arbetsprocessen i takt med nya insikter och kunskaper 

vilket ledde till nya krav och mål som ansågs essentiella. Gällande benchmarken så 

handlade det mycket om att reflektera över resultaten från de utvärderade verktygen, 

vilket även det medförde nya insikter och kunskaper om projektplaneringsverktyg. 

Benchmarken och dess process presenteras i avsnitt 3.3. Precis som tidigare nämnt så 

skedde konstruktionsarbetet i en nära dialog med Samuraj vilket innebar att deras 

perspektiv, kunskap och insikter även involverades. Med den sjätte principen i åtanke 

så kunde därmed organisationens perspektiv och användande påverka och reflektera 

konstruktionsarbetet av artefakten. Då ADR endast utövats i en viss utsträckning, 

användes det tredje och fjärde steget främst för att beskriva metoden, men de har även 

influerat och bidragit till det resultat vi kommit fram till. Som tidigare beskrivet har 

reflektion och lärande varit närvarande genom hela processen, trots att det tredje och 

fjärde steget inte genomförts helt enligt metodens riktlinjer.   

 

Steg 4: Formalisering av lärande 

Det sista steget i ADR-processen handlar om att redogöra för de resultat som har 

uppnåtts av den skapade artefakten där det även gäller att beskriva de organisatoriska 

resultaten för att på så sätt formalisera lärandet. Resultaten kan sedan karakteriseras 

som designprinciper (I detta fall både principer inom design och spelifiering), som 

ytterligare reflekteras över för att med hjälp av teori stödja och argumentera för vad 

som bidrog till den ursprungliga designen av tjänsten. Detta steg bygger därmed på 

den sjunde och sista principen: 

 

Princip 7. - Generalisera resultatet. Den utvecklade artefakten representerar en lösning 

på ett problem, att gå från detta specifika och unika till något mer generiskt och 

abstrakt är en viktig komponent i forskningsmetodikens slutskede. För att kunna 

utnyttja och använda lärandet som projektet bidragit med. 

(Sein et al., 2011) 

 

Det fjärde och sista steget genomfördes aldrig enligt metoden. För att formalisera 

lärandet tog vi till vara på varje iteration i den skapande processen och det resultat som 

varje iteration gav. På så sätt kunde frågor och funderingar kring hur koncept och 

designval skulle påverka organisationen eller inte besvaras. Det var ett viktigt steg att 
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nämna då det har påverkat oss genom konstruktionsarbetet och utformningen av 

gränssnittet. Faserna utfördes i iterationer och utvärderades kontinuerligt mot de krav 

och behov som fastställts i förstudien samt kontinuerliga avstämningar med Samuraj. 

I detta skede har det även varit viktigt att ständigt utvärdera designkonstruktionerna 

samt att reflektera kring resultaten och se detta som en kontinuerlig process som 

genomsyrat hela projektets livscykel. Således har samtliga principer inom ADR tagits i 

beaktning under arbetets gång.  

 

3.2 Designprocessen 

 
Designprocessen är den process som genomgås i utformningen av designen. En 

designprocess med människan i fokus är central då värde skapas när tjänsten används. 

En tjänst som inte används har enbart kostat pengar och tid utan att leverera något 

värde. Det är viktigt att fokusera på människan och deras behov. Genom att designa 

med människan i centrum säkerställer man den kontext tjänsten kommer att användas 

i samt vad den ska utföra. 

 

Den initiala projektplaneringen var viktig för att komma igång med projektet och för 

att sedan kliva in i de olika iterationssnurror som krävdes för att utveckla prototypen i 

fråga. Den övergripande processen ser ut enligt följande:  

 

 

 
(Figur 5. Designprocess med människan i centrum. Arvola, 2015, s. 10.) 

 

Figuren ovan (se figur 5.) representerar hela designprocessen genom att först samla in 

data om brukssituationen sedan specificera krav och därefter producera 

designlösningar. Det är viktigt att producera och ta fram flera olika designförslag för 

att utvärdera de olika förslagen mot de krav och behov som fastställts. Det är sällan 
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man träffar rätt direkt med en design och det krävs att man är beredd på att börja om. 

Det leder till att man inte ska lägga för mycket tid på ett första utkast av en prototyp. 

Dels blir det dyrt men man lägger också fokus på fel saker. Det viktigaste i 

designprocessen är att hela tiden stämma av mot krav som finns och därefter ställa in 

sin riktning med designen. I designprocessen med människan i fokus finns det tre olika 

faser, konceptfasen, bearbetningsfasen och detaljeringsfasen. 

 

I denna studie användes denna metod främst som stöd för den visuella utformningen 

av projektledningsverktyget. Arvolas designprocess kompletterar det ADR fokuserar 

mindre på, eftersom den forskningsmetoden blev mer övergripande för studien i sin 

helhet. Eftersom utvärdering och reflektion även är en viktig process i Arvolas 

designprocess kunde därmed de båda metoderna ta del av och stödja varandra. 

Designprocessen bygger på tre faser, konceptfasen, bearbetningsfasen och 

detaljeringsfasen. Genom de tre nämnda faserna (främst den första och andra fasen) 

så skapade vi således en struktur över hur konstruktionsarbetet och utformningen av 

planeringsverktyget skulle ske. 

 

Konceptfasen 

Konceptfasen handlar om att reda ut vad som ska tas fram och varför. Det handlar om 

att skapa en vision för projektet och utforska olika koncept. Praktikern kan antingen 

arbeta lösningsdrivet genom att skissa på idéer eller problemdrivet och undersöka 

brukssituationen för att ta reda på vilka behov som finns. Arvola (2015) påpekar vikten 

av att arbeta parallellt med dessa. Genom att göra det, kan man skissa på olika idéer 

som tillfredsställer behoven och utvärdera dessa med kunden. Grunden för 

designprocessen går att definiera runt en fråga. Vad vill vi att användaren ska känna, 

och hur ska designen förenkla för användaren? 

 

Fokuset i denna fas handlade om att konceptualisera kravbilden och reda ut vad som 

ska utformas och varför. Utvecklingsarbetet inleddes därmed med att skissa på olika 

idéer med penna och papper (brainstorming), parallellt med att sköta inledande 

dialoger med handledarna på Samuraj för att undersöka brukssituationen och få deras 

insikter och behov angående projektledningsverktyg. Denna fas inleddes med att skapa 

ett flödesschema över planeringsverktyget för att visualisera strukturen och hierarkin 

för att skapa en bild över navigeringen i verktyget. Detta innebar även att ta fram en 

grafisk profil som stämde överens med den känsla verktyget var tänkt att förmedla. 

Konceptfasen kunde även kombineras en del med det första steget i ADR där 

problemformuleringen fastställdes där underlaget till projektledningsverktyget togs 

fram. När denna grund var lagd kunde vi gå vidare till nästa fas i designprocessen. 

 

Bearbetningsfasen 

Konceptfasen resulterar i ett koncept med behov och skisser. Bearbetningsfasen 

handlar om att omvandla dessa behov och skisser till krav och funktioner. Dessa krav 

och funktioner kommer att lägga grunden för gränssnittsskisserna som nu börjar 
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skapas. Dessa gränssnitt ska sedan utvärderas och testas av användare som är så lik 

målgruppen som möjligt.  

 

Koncepten från föregående fas, omvandlades och fastställdes till krav och funktioner. 

Dessa krav och funktioner fungerade sedan som en grund att utgå ifrån när de digitala 

gränssnitten utformades. 

 

Arbetet i denna fas utfördes i flera iterationscykler. Varje iteration var kopplat till 

kontinuerliga ”Crit-meetings” (Design-critique), vilket innebär att man i små grupper 

diskuterar och utvärderar skisser eller prototyper. Dessa möten skedde varje månad 

under konstruktionsarbetet, där vi grundligt gick igenom designen och spånade på nya 

idéer tillsammans med handledarna på Samuraj. Mötena var inte strukturerade på 

något specifikt vis utan vi presenterade den design som arbetats fram och som sedan 

följdes upp med en öppen diskussion kring koncepten. Under dessa möten 

antecknades den information som vi ansåg mest värdefull och användbar ned till 

konstruktionsarbetet. Utöver dessa möten så hade vi även en nära dialog med 

handledarna för att ständigt kunna stämma av vid eventuella frågor eller funderingar 

angående utformningen av verktyget. Detta tillvägagångssätt stödjer även de principer 

som det tredje och fjärde steget beskriver i ADR som handlade om att reflektera och 

formalisera lärandet, att artefakten inte bara reflekterar de designprinciper som vi 

förhållit oss till utan även att verktyget formas efter organisationens perspektiv och 

användande. I denna fas bearbetades verktygets grundläggande funktioner (verktygets 

MVP) för att få dem plats. Arbetet i denna fas grundade sig därmed mycket på 

kravspecifikationen som togs fram med hjälp av det första steget i ADR. Det underlaget 

kunde även kompletteras i denna fas eftersom nya insikter och krav vuxit fram under 

designarbetet. I denna process inträffade tre stora iterationer, som främst handlade 

om den visuella formgivningen av gränssnittet, men påverkade även verktygets 

funktionalitet. Iterationerna utfördes i enlighet med Arvolas iterationssnurra (se figur 

4.) där verktyget formades utifrån de krav som tagits fram som sedan utvärderades. 

 

Detaljeringsfasen 

Den tredje och sista fasen innan leverans handlar om att finslipa produkten. Primärt 

handlar arbetet om utseende och känsla utan att kompromissa användbarheten. Här 

utgår man ifrån den data man samlade in under utvärderingarna i bearbetningsfasen. 

Innan den slutgiltiga överlämningen görs ytterligare en utvärdering och ett 

användartest. Då jämför man om produkten har förbättrats sedan tidigare tester, om 

målen har uppnåtts och hur produkten står sig mot konkurrenterna. När designen är 

godkänd sker en överlämning till utveckling men designarbetet fortsätter tills 

produkten är färdig.  

 

Den sista fasen blev inte avgörande för detta projekt eftersom vi inte skapat ett färdigt 

verktyg, utan tagit fram koncept och prototyper över hur det skulle kunna se ut. Vi la 

därmed inte mycket fokus på denna fas utan det handlade om att förfina prototypen i 

konstruktionsarbetets slutskede. Överlämningen var därmed endast den prototyp (se 
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4.5.3 slutgiltigt designförslag) som studien resulterat i, där vi skapat koncept baserade 

på tidigare forskning och befintliga teknologier. Således blir det projektbeställarens 

ansvar att vidareutveckla och arbeta vidare med dessa koncept för att realisera 

verktyget till en produkt och tjänst.  

 

3.3 Benchmark 

 
Benchmarking utförs för att skaffa sig en uppfattning om hur företag och konkurrenter 

presterar samt vad de erbjuder. I denna studie har en teknisk benchmark utförts där 8 

populära projektplaneringsverktyg ställts mot varandra och utvärderats gentemot 

kriterier som är viktiga för projektledare. Dessa tjänster är endast verktyg som ska 

underlätta projektledning och inte göra det åt en. Projekt kan se ut på olika sätt och 

ofta är inget projekt det andra likt. Därför är det viktigt att dessa tjänster är flexibla och 

anpassade för att klara av olika sorters projekt. De kriterier som vi har utgått ifrån har 

identifierats vid flera olika informella tillfällen då vi befunnit oss på Samuraj AB. En 

aspekt som påverkar och genomsyrar hela benchmarken är den grafiska aspekten. Det 

ska vara estetiskt tilltalande och lätt att använda. Vid användningen av de olika 

verktygen kommer fokus att ligga på att identifiera eventuella spelifieringsfunktioner. 

Om det finns någon funktion som går att koppla samman med spelifiering. Kriterierna 

är tydligare beskrivna nedan. De olika tjänsterna har utvärderats genom att skapa ett 

litet projekt med bestämd en bestämd omfattning, för att undersöka hur de förhåller 

sig till kriterierna. 

 

3.3.1 Benchmark-kriterier 

 

Kriterierna är baserade på teorier och designprinciperna från avsnitt 2.9. De är också 

baserade på de möten vi haft tillsammans med projektledare på Samuraj och vad de 

tycker är viktigt vid användningen av ett planeringsverktyg. Många av de befintliga 

verktyg som de har testat har varit fyllda av onödiga funktioner och överflödiga 

skärmar. De önskar ett system som är anpassat efter den mindre organisationen med 

de funktioner de tycker är störst behov av. Utöver de fokusområden som är beskrivna 

så finns det vissa kriterier ett planeringsverktyg borde uppfylla. Till exempel 

möjligheten att planera projekt och resurser samt få en översikt över detta. 

Kriterierna består av två olika kategorier; den första är mer övergripande och fokuserar 

på funktionaliteten medan den andra är fokuserad på spelifiering. De kriterierna som 

är utvalda är de som utgör grundfunktionerna i ett projektplaneringsverktyg samt de 

spelifierings-element som enligt teorin bör passa in. Användarupplevelsen har inte fått 

ett eget kriterium eftersom den är individuell och varierar från person till person. Trots 

detta kommer användarupplevelsen att utgöra en viktig punkt i utvärderingen då den 

påverkar oss, användare, i en positiv eller negativ bemärkelse. Utöver detta använder 

vi oss av Tom Kendricks (2010) nio punkter som kan användas för att överväga valet 

av verktyg för att veta vad vi ska leta efter.  
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Kriterier baserade på funktionalitet: 

• Resursplanering: Går det att hantera sina resurser, sätta dem på projekt eller se 

arbetsbelastning? 

• Översikt: Finns det en funktion där man får en översikt över det väsentliga 

(projekt, resurser, statistik)? 

• Analysverktyg: Finns det möjlighet att se data om projektresultat samt 

eventuell budget. 

• Sign-up: Är registreringen lätt eller krävande? Hur mycket information krävs?  

• Inlärningskurva: Är det lätt eller svårt att lära sig använda tjänsten?  

• Användarvänlighet: Hur användarvänlig är tjänsten? 

 

Kriterier baserade på spelifiering: 

• Belöning: Hur är feedbacken? Blir man motiverad att lösa eventuella problem 

eller påpekar den bara dessa? Får man belöning när ett projekt är slutfört? 

• Framstegsmätare (progress bar): Finns det något som visar var i ett projekt du 

befinner dig? 

• Happiness: Blir du glad eller lycklig av att använda tjänsten. Är du nöjd vid 

användningen? 

• Nivå-principen: Stödjer tjänsten nivå-principen? 

• Onboarding: Finns det en onboarding i systemet som liknar ett spels tutorial? 

Detta kriterium är kategoriserat i spelifiering för att Samuraj gärna vill ha en 

spelifierad onboarding. 

 

3.3.2 Benchmarkingprocess 

 

Punkterna nedan beskriver hur processen såg ut när respektive verktyg testades för att 

tjänsterna skulle testas likvärdigt och vara relevanta gentemot de kriterier som 

presenterades i föregående stycket (se 3.3.1 Kriterier). Verktygen har även utvärderats 

och analyserats utifrån de designprinciper som tidigare identifierats (se avsnitt 2.9) för 

att undersöka om de följs eller inte. Benchmarkprocessen förväntas resultera i krav och 

funktioner som vi bör implementera i vår prototyp för att undvika samma misstag som 

de utvärderade verktygen har gjort. 

 

• Registrering - testa onboarding 

• Skapa ett simpelt projekt 

o Ange start- och sluttid 

o Budget 

o Fem aktiviteter 

• Lägg till/Bjud in projektmedlem 

• Skicka meddelande/chatta i projektgruppen 

• Ändra en aktivitet 

• Exportera data från projektet  
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3.4 Skisser 

 
Utvecklingsarbetet och utformningen av verktyget inleddes när vi hade formulerat en 

övergripande kravbild. Utifrån kravbilden samt med stöd och inspiration från tidigare 

forskning och befintliga verktyg kunde vi börja iterera fram de första koncepten. Vi 

började således med att brainstorma fram idéer där vi satte oss ner med penna och 

papper för att ta fram olika lösningar. Enligt Ryan Krone (2017) så bör projektgruppen 

inte hoppa rätt in i att försöka hitta en lösning när man brainstormar. Det krävs en 

djupare förståelse av problemet för att skapa en grund att utgå från för att på så sätt 

kunna ta fram en mer specifik lösning. Genom att kategorisera koncept (lösningar) till 

grupper kan själva brainstorming-processen bli mer specificerad till för varje grupp 

(Krone, 2017). I vårt fall kategoriserades koncepten i olika vyer (Overview, projects, 

resources, analytics) för att sedan ta fram mer specificerade lösningar för varje vy. 

Skisserna utvärderades sedan för att hitta de som vi ansåg mest lämpliga att arbeta 

vidare med. 

 

3.5 Prototyp 

 
Prototyparbetet gick ut på att omvandla skisserna till digitala prototyper för att lättare 

kunna visualisera verktygets utformning och funktionalitet. Jämfört med skisserna så 

blir dessa prototyper mer detaljrika och ger användaren möjlighet att uppleva 

verktyget i en djupare nivå. Men till en början bör inte prototypen vara allt för 

genomarbetad utan ska fortfarande ge utrymme till förändringar (Krone, 2017). Denna 

typ av prototyp kan även kallas för "Looks-like" prototyp vilket innebär att man 

fokuserar på att visualisera prototypens utseende och utformning snarare än 

funktioner. För att redogöra funktionerna så skapas en "works-like" prototyp som bara 

fokuserar på att uppnå funktionella mål (Krone, 2017). I vårt fall så låg fokus på på 

"looks-like" prototyper men som kombinerades även med "works-like" i viss mån för 

att fastställa de viktigaste funktionerna. Detta resulterade i en interaktiv prototyp som 

innebär att användaren därmed kan interagera med verktyget och få något mer än bara 

en visuell upplevelse. Den slutgiltiga prototypen skapades i Adobe XD som är en 

mjukvaruapplikation för att skapa design- och prototyplösningar. 

 

3.6 Metodkritik 

 
Studien har strukturerats utifrån ADR som en övergripande paraplymetod med fokus 

på den förstudie och forskning som utförts. Denna forskningsmetod har sedan 

kombinerats med Arvolas designprocess som har legat till grund för det 

konstruktionsarbete som har utförts. Detta upplägg gav oss således både ett brett 

forskningsangrepp men även djupt fokus på själva designprocessen av verktyget. 

Eftersom vi arbetat på plats tillsammans med företaget så gav det oss möjligheten att 

kontinuerligt stämma av och på så sätt sköta en nära dialog med handledarna på 

företaget. Detta var en stor fördel för oss och även något som ADR förespråkar, att 
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verka i den organisatoriska kontexten. Undersökningen och datainsamlingen skulle 

kunna skett mer strukturerat i form av intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer hade 

förmodligen gett oss mer specifik data och information men då hade vi även varit 

tvungna att leda respondenterna i en viss riktning. Syftet med att hålla regelbundna 

dialoger och möten med handledarna på företaget var att hålla en öppen dialog utan 

att leda dem i någon specifik riktning. Fokus med datainsamlingen låg därmed främst 

på att låta handledarna på företaget utvärdera designen utan något ramverk eller 

bestämd process att följa, utan fick fritt komma med synpunkter kring utformningen. 

Genom att utföra insamlingen på detta sätt så tordes det ge en mer verklig och 

trovärdig bild över de krav och behov som finns angående projektledningsverktyg i en 

organisatorisk miljö. Vi hade även planer på att göra en utförligare insamling i form av 

användartester men eftersom arbetet med studien utfördes under en begränsad tid, 

var det således en avgörande faktor. Som tidigare nämnt har vi därmed gjort en 

avgränsning i respektive metod eftersom konstruktionsarbetet endast resulterar i en 

tidig prototyp vilket innebär att i ADR så stannar processen i en alfa-version samt att 

den sista fasen (detaljeringsfasen) i Arvolas designprocess inte varit relevant. 

Sammanfattningsvis anser vi att kombinationen av forskningsmetoden ADR och 

Arvolas designprocess har gett oss en stadig grund och som väglett oss genom hela 

konstruktionsarbetet. 

För att studien skulle bevisa ett resultat som förväntas skapa förändring i 

organisationen krävdes det att det tredje och fjärde steget i ADR genomfördes. På 

grund av fokus och omfattningen av konstruktionsarbetet genomfördes aldrig dem 

stegen fullt ut.    
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras empirin som respektive del i metoden lett fram till. Det 

första resultatet består av en kravspecifikation. Följt upp av en sammanställning av 

benchmarken och en utvärdering av de planeringsverktyg som analyserats. Efter det 

redovisas resultatet av flödesschemat och den grafiska profilen, som slutligen följs 

upp av designförslaget. Designförslaget som genomgått flera iterationer och 

revideringar tills processen format ett slutgiltigt koncept.  

 

4.1 Sammanställning av kravspecifikation 
 

Genom att ha regelbundna möten med våra handledare på Samuraj skapades en initial 

kravspecifikation som sedan lade grunden för designarbetet. Under dessa möten 

antecknades och noterades de funktioner som var viktigast för kunden. Dessa samtal 

genomfördes inte i intervjumiljö utan i öppna dialoger där vi ledde konversationen dit 

vi ville ha den, snarare än att vi ställde specifika frågor om funktioner.  

 

Under det första mötet presenterades och introducerades vi till idén om ett nytt 

planeringsverktyg som just då endast var ett outforskat koncept för oss. Denna dialog 

blev därmed mer övergripande kring hur verktyget skulle kunna realiseras och 

utformas. 

 

“Vi ska ha möjlighet att se vilka projekt som är aktiva eller var aktiva en viss månad 

och se budgeten för det projektet för den månaden. Detta ska ersätta vårt kalkylark.” 

– Handledare 1 

 

Vi diskuterade kring hur Samuraj arbetade i nuläget gällande de tjänster, verktyg och 

program som används i dagsläget för att planera nuvarande projekt. Det visade sig att 

de arbetar med flera olika program för att strukturera och utföra aktiviteter relaterade 

till deras projekt. Det fanns därmed ett behov av att skapa en plattform som kan 

hantera hela processen från uppstart av projekt, resursallokering, tidrapportering till 

att visa statistik över projekt och månader. 

 

“En viktig framgångsfaktor för detta projekt blir hur givande det är att använda. Det 

ska vara enkelt, men det behöver inte vara enklare än det behöver vara.” – 

Handledare 1 

 

Det behövdes ett enkelt och simpelt verktyg med en minimalistisk design som inte gör 

det för överväldigande för användaren. Att kunna strukturera projekt och allokera 

resurser (personal) på ett enkelt och smidigt sätt bör vara verktygets viktigaste 

funktioner och en utgångspunkt för verktygets Minimum Viable Product (MVP). En 

MVP innefattar de kärnfunktioner som är tillräckligt för att produkten ska kunna 

lanseras till ett specifikt kundsegment (early adopters) eller för att presenteras till 
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investerare. Det var detta som därmed också blev vår uppgift att ta fram koncept för 

hur MVP:n skulle kunna fungera och utformas.  

 

“Det ska vara en visuell process. Ungefär som en kalender eller ett Gantt-schema där 

man kan dra ut allokeringen av varje team member och se om de redan är upptagna 

på andra projekt.” – Handledare 2 

 

Den grundläggande idéen för verktyget handlade därmed om att skapa en visuell 

process som bygger på nyckelord som; motivation, engagemang, intuition och 

belöning. När denna grund var fastställd kunde diskussioner (möten) inledas kring 

övrig funktionalitet som kändes viktig att ha med, samt hur verktyget skulle kunna 

utformas visuellt. I detta skede var “onboarding” något som togs upp, d.v.s. 

introduktionsprocessen till verktyget vilket kan ses som en guide som följer 

användaren genom de mest väsentliga delarna i systemet.  Syftet med detta är att 

underlätta processen för användaren att komma igång med verktyget. Även detta bör 

vara baserat på de nyckelorden tidigare nämnt och ska sträva efter att vara en 

motiverande och enkel process. Vi kom därmed fram till att verktyget bör utvecklas 

med hjälp av bevisade principer inom UI- och UX-design men även genom att 

kombinera detta med principer och element inom spelifiering, vilket kan nyttjas för att 

skapa en känsla som engagerar och motiverar användaren.  

 

Dessa inledande möten och dialoger lade grunden för designprocessen som sedan 

började ta form och därmed påbörjades en iterativ process där vi ständigt stämde av 

med handledarna för att feedback på designen. Detta gjordes i form av “Crit-meetings” 

(Design Critiques) som tidigare beskrevs, vilket ledde till iterationer av designen och 

de koncept som utvecklats (se avsnitt 3.4). Utifrån den information vi samlat på oss 

från de inledande mötena samt under arbetets gång så skapades en kravspecifikation. 
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4.1.1 Kravspecifikation 
 

Kravspecifikationen är baserad på den information som extraherats utifrån de möten 

vi haft med företaget. Den har sedan kompletterats med viktiga punkter baserade på 

teori och den data som benchmarken resulterat i. 

 

Terminologi och koncept 

Övergripande punkter att förhålla sig till gällande verktygets koncept och 

terminologi. 

 

• Organisation 

• Resurser (Personer) 

o Rättigheter (anställd, projektledare, chef) 

o Kompetens 

• Projekt 

o Projektmedlemmar 

• Tid 

• Budget 

 

Punkterna ovan blir de övergripande koncept och termer som beskriver de 

grundläggande strukturen och aktiviteter som blir essentiella i verktyget.  

 

Utifrån dialogerna med handledarna på Samuraj kunde vi förutsätta att utifrån 

användarens perspektiv så kommer verktyget att kretsa kring en organisation, som 

sedan består av olika resurser (personer, personal) som anförs till olika projekt och 

projektlag (teams). Tid och budget blir centralt för både organisationen i helhet samt 

för respektive projekt som är aktivt, detta är även något som understryks i teorin 

angående projektledning och planering (se avsnitt 2.2). 

 

Viktiga funktioner (MVP): 

Onboarding 

• En guide som följer användaren genom de mest väsentliga delarna i systemet 

och ger en tydlig introduktion till användaren. 

 

Vikten av en enkel och hjälpsam onboarding var något som handledarna antydde om 

tidigt i konstruktionsarbetet och var även en punkt som betonades efter 

benchmarken. 
 

Vyer 

• Dashboard (Startsida, översikt) 

• Projekt (Lista över projekt) 

• Resurser (Lista över resurser/personal) 

• Clients (Lista över kunder) 

• Analytics (Statistik och data över tid (månad, år), budget, intäkter och 

kostnad) 
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Vyerna är baserade på de behov som handledarna från företaget har antytt om, vilket 

även förstärkts utifrån det teoretiska ramverket samt från benchmarken där vi fick en 

del inspiration över hur verktyget skulle kunna struktureras. 

 

Skapa projekt och dess team 

• Denna process ska vara enkel till en början. Du kan lägga till projektets namn 

och dess medlemmar (vilken kompetens som behövs). Om dessa medlemmar 

redan finns inlagda kan man välja dem från en lista. Projektet bör ha en 

budget och tidsplan (start- och slutdatum/deadline). 

 

Hantera din organisation 

• Lägga till mer information om din verksamhet för att få ut det mesta av 

systemet. Lägga till och ta bort resurser (personal). Betalningsinformation. 

• Möjlighet att lägga till ytterligare information om sin organisation.  

• Foto, e-post (kontaktinformation), titel, namn/smeknamn och åtkomstnivå. 

• Möjlighet att begränsa vissa resurser till en viss typ av projekt. 

 

Att hantera sin organisation samt att skapa projekt och dess team var en självklarhet, 

men fokus gällande dessa punkter ligger i utformningen och funktionaliteten för att 

skapa en behaglig interaktion mellan användaren och verktyget. 

 

Resursallokering  

• Planering och allokering av personal. 

• Planeringen sker i en visuell process likt ett Gantt-schema/kalender där 

allokeringen av personal och tid sker, på samma sätt kan man se om de redan 

är upptagna på andra projekt. 

• En projektledare kan hantera alla resurser. 

 

Resursallokeringen är en av verktygets viktigaste funktioner och idén om en visuell 

process likt ett Gantt-schema/kalender kom från en av handledarna från företaget för 

att skapa ett interaktivt och smidigt sätt att planera och strukturera projekt och 

resurser. Enligt det teoretiska ramverket så är just planeringsfasen av ett projekt en 

kritisk del vilken därmed förstärker och betonar vikten av resursallokering. Detta var 

även en återkommande funktion hos de befintliga verktyg som utvärderades genom 

benchmarken, som var bristfällig. 

 

Tidrapportering 

• En projektmedlem kan rapportera ett avbrott. En planerad dag kanske inte blir 

som den är tänkt vilket kan medföra problem framöver.  

• Avbrott bör påverka projektet. Anta att det är planerat för fler dagar än 

projektet kräver, möjlighet att se hur många arbetsdagar det är kvar innan 

deadline. Samt hur många faktiska dagar det är till deadline. En relation 

mellan faktiska arbetsdagar och den tid som krävs för att färdigställa projektet. 
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Tidrapportering var även en viktig funktion som handledarna på Samuraj underströk. 

Denna punkt blir även relevant i förhållande till hur betydelsefull tids- och 

budgetplanering är, vilket även teorin betonar. 

 

Rapportering och statistik 

• En vy över aktiva projekt eller de som var aktiva en viss tid (år, månad), samt 

se budget och resurser för det projektet.  

• Statistik/Analys-vy över projektens resultatbudget för en viss tid. 

 

Rapportering och statistik var en av de punkter som Tom Kendrick (2010) tog upp (se 

avsnitt 2.3) och blir därmed en betydande funktion i verktyget. Detta underströks 

även i benchmarken där rapportering och statistik var en återkommande funktion. 

 

Viktiga överväganden gällande stil och värderingar 

• En viktig framgångsmetrik för detta projekt blir hur givande det är att 

använda. Det ska vara enkelt, men det behöver inte vara enklare än det 

behöver vara. 

• Nyckelord för verktyget: Roligt, motiverande, engagerande, intuitivt och 

givande. 

 

Gällande den övergripande stilen och utformningen av verktyget så var det fokus på 

värdeskapande och minimalistisk design och tillsammans med handledarna på 

företaget så tog vi fram några gemensamma nämnare (nyckelord) som verktyget 

skulle förhålla sig till. Att verktyget skulle vara enkelt men inte enklare än det 

behöver vara, var något som både teori inom UX/UI och benchmarken betonade. 

 

För att komplettera de tankar och material som kunnat extraheras från de inledande 

mötena och kravspecifikationen så gjordes även en benchmark över några av de 

befintliga stora planeringsverktygen som finns tillgängliga. 

 

 

4.2 Sammanställning av Benchmark 

 
Benchmarken har resulterat i krav och funktioner som väletablerade tjänster har idag 

samt gett oss en inblick i vad projektledningsverktyg innebär. Kunskapen har bidragit 

till konstruktionen av vår tjänst genom krav och funktioner men också kunskap om 

vad som fungerade mindre bra i de andra tjänsterna. De olika tjänsterna presenteras 

och sammanställs i detta avsnittet. 

 

Favro 

Favro är ett verktyg som är utformat kring ramverken Scrum och Kanban och är tänkt 

att underlätta komplexa affärsplaner. Det gick snabbt att registrera sig och komma 

igång med verktyget där man inledningsvis blir guidad både genom en film och en 
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genomgång av funktionaliteten efter filmen. Verktyget består i grunden av en vy där 

man skapar en kanban-tavla, som sedan utformas efter de aktiviteter (cards) som bör 

göras. Aktiviteterna kan snyggt och smidigt förflyttas med drag-and-drop. Användaren 

får även möjligheten att koppla ihop verktyget med andra tjänster som t.ex. Slack, Jira 

och Google drive. Designen och utformningen av verktyget är estetiskt tilltalande och 

enkelt att använda, men i slutändan blir den inte mer än bara en kanban-tavla och ger 

därför ingen bra översikt på budget och tidsplanering utan fokus ligger på aktiviteterna 

i sig. Sammanfattningsvis så erbjuder tjänsten grundläggande funktionalitet och 

presenterar det på ett snyggt och enkelt sätt. Tjänsten erbjuder inga betydande element 

kopplat till spelifiering. 

 

Trello 

Trello är ett simpelt verktyg som är utformat likt en kanban-tavla. Registreringen gick 

smidigt och användaren kunde snabbt komma igång. Gratisversionen är väldigt enkel 

vilket även gör användaren är begränsad men kan tänkas fungera bra individuellt eller 

till mindre projekt. Designen och utformningen av tjänsten är intetsägande och 

framkallar inga känslor. Det finns inga element av gamification som bidrar till 

engagemang eller motiverar till vidare användning. 

 

Asana 

Asanas registrering gick smidigt och var inte krävande. Projekten kan antingen 

struktureras som en kanbantavla eller som en simpel lista över de aktiviteter och mål 

projektet består utav. Designen och utformningen är välgjord och enkel att navigera 

runt i. Varje projekt olika vyer för t.ex. riskhantering och kalender samt en översikt 

som antingen består utav en lista eller kanban-tavla. Denna översikt är något bristfällig 

men enkel att använda troligtvis på grund av den simpla funktionaliteten. Detta var 

dock gratisversionen som testades vilket gör användarupplevelsen något begränsad. I 

sin helhet var det en enkel tjänst att komma in i och använda trots begränsningar, bra 

funktionalitet och design. Tjänsten innehåller element kopplat till spelifiering förutom 

onboarding-processen som guidade användaren tydligt genom verktyget. Tjänstens 

onboarding är något spelifierad i och med “rundturen” av systemet innan man kan 

sätta igång och planera. Detta skulle vi gärna se spelifierades ännu mer för att verkligen 

få användaren engagerad och exalterad över att få använda systemet.  

 

Monday 

Monday har lyckats med sin registrering. Den är enkel, går smidigt och kräver endast 

rimlig information för syftet. Vidare följer en onboardingprocess som är spelifierad och 

verkligen fångar användaren i ett lärande syfte och ger en rundtur av tjänsten. 

Projektstrukturen som skapas grundar sig även här på kanban men går att se i olika 

vyer som t.ex. en tidslinje. Detta kopplas till gamification elementet personifiering (se 

avsnitt 2.9.2, G7). Navigeringen i systemet skulle behöva designas enligt KISS-

principen. Det blir lätt rörigt och man behöver tänka på vad man gör för att kunna 

utföra det man vill. I en optimal lösning ska man kunna använda sig av sin intuition 

och kunskap man har från andra system för att kunna utföra uppgifter.  
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Wrike 

Wrike hade en brant inlärningskurva. Det var svårt att utforska tjänsten och klicka sig 

runt. Den har funktioner som man förväntar sig att se i ett projektplaneringsverktyg. 

Det finns möjlighet att se gruppens “workload” vilket Samuraj har uttryckt som ett 

behov (se figur 6.). Sättet som resursens planerade tid presenteras på kan bli rörig och 

svårt att tyda. 

(Figur 6. – Wrike arbetsbelastning på resurs.) 

 

 

Projekt och uppgifter kan man välja själv hur det ska presenteras. Ett stort plus och ett 

litet element av gamification. Genom att kunna presentera informationen som man 

(Gantt, Kanban, flöde) vill erbjuder tjänsten en möjlighet till personifiering.  

Onboardingen i tjänsten genomförs med hjälp av mallar och filmer. Mallarna erbjuder 

dig möjlighet att kunna genomföra projektet enligt mallen vilket ger god vägledning 

genom processen. Det finns möjlighet att samarbeta i tjänsten med bl.a. kommentarer. 

På grund av att inlärningskurvan är brant stödjer tjänsten inte nivå-principen (G4). 

Den erbjuder ingen lätt ingångsnivå som sedan går att avancera ifrån utan går ganska 

direkt till en avancerad nivå för en ny användare. 

 

Slack 

Slack är enbart en tjänst för att kommunicera. Många använder just denna tjänst för 

att möjliggöra kommunikation så att den når alla inblandade. Det som är intressant 

med denna tjänst är fokuset på kommunikation vilket påpekar hur viktigt det är med 

kommunikation och vad det medför i en organisation. Det är inte ett 

projektplaneringsverktyg i sig men kommunikationen gör det till ett 

planeringsverktyg. Det finns dock ingen möjlighet till någon översyn i projekt eller 

liknande. Denna tjänst finns med i benchmarken för att väldigt många organisationer 

använder sig av Slack för att kommunicera. 

 

Casual.pm 

Casual.pm erbjuder en tjänst främst fokuserad för systemutvecklare i projekt av 

vattenfallsmetoden. Registreringen kräver en mängd uppgifter som känns väldigt 

överflödiga, t.ex. telefonnummer (landskod krävs). Inlärningskurvan är väldigt brant 

och det finns många olika funktioner och valmöjligheter som är svåra att förstå. När 

man skapat uppgifter är det väldigt enkelt att markera dessa som slutförda från en rad 

olika vyer. Detta skedde av misstag flera gånger under testperioden och det var svårt 

att ångra det när man väl gjort det. Begränsad funktion för att exportera data och 

rapportera när problem uppstått. 
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Leankit 

Leankit är ett planeringsverktyg som är byggt för Lean-principer som grundar sig i en 

Kanbantavla. Man fyller Kanbantavlan genom att fylla i kort som aktiviteter. Dessa kort 

kräver mycket data för att fungera så bra som möjligt. Ett väldigt störande moment var 

när ett kort skulle läggas till var man tvungen att trycka spara för att datan skulle 

stanna kvar i kortet. Råkade man klicka utanför pop-up rutan så försvann allt man 

matat in. En lösning på detta skulle vara att all information man matar in i kortet 

sparas kontinuerligt och man slipper förlora de ändringar man har gjort. Tjänsten är 

inte motiverande eller engagerande vilket gör att man inte vill utforska systemet och i 

längden inte använda det alls. 

 

 

4.2.1 Sammanfattning av benchmark 
 

Benchmarken har sammanfattat några av de tillgängliga tjänsterna som finns idag. Vi 

har testat användarvänligheten, upplevelsen samt vilka funktioner de erbjuder. Utifrån 

kriterierna har vi kunnat ta fram krav och funktioner till vårt konstruktionsarbete. Med 

dessa utvalda krav och funktioner kan vi utesluta funktioner som var överflödiga samt 

ta vara på dem som var framgångsrikt eller designa om dem för att stödja 

designprinciper. Ett genomgående tema som styrker relevansen för vår studie är att 

gamificationprinciper inte är implementerade i någon av dessa. Det finns inga 

konkreta gamificationelement som motiverar eller engagerar användaren. Många av 

verktygen styrker behovet av designprinciper och syftet de har vid utveckling av ett nytt 

system. Hade verktygen designats enligt Schneiderman et. al (2016) 8 gyllene regler 

kunde de troligtvis undvikit problem som; svårigheter att ångra val, samt att sätta 

användaren i kontroll. Vår utmaning var att ta utvärdera benchmarkens resultat för att 

extrahera de krav och funktioner som är relevanta och användbara i denna studie, samt 

att undersöka vilka gamification principer som är möjliga att implementera. 

 

Utifrån benchmarken kunde följande krav och funktioner extraheras:  

 

• Enkel registrering. 

• Onboarding genom en guide som ska vara spelifierad. 

• Genom onboardingen stödja nivå-principen och därmed sänka 

inlärningskurvan. 

• Presentera personlig vy för varje specifik användare. 

• Förstå vikten av kommunikation. 

• Interaktion - drag and drop etc. 

• Avsaknaden av resurshantering/planering styrker behovet av det. 

• Gränssnitt och presentation av information bör vara enkel och tydlig. 
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4.3 Flödesschema 
 

(Figur 7. – Flödesschema över planeringsverktyget)  

Under konceptfasen ett enklare flödesschema för att visualisera hierarkin i systemet. 

Detta gav en översikt på hur planeringsverktyget skulle utformas och hur navigeringen 

mellan vyerna skulle hänga ihop. Flödesschemat består av en global meny, den meny 

som alltid finns tillgänglig i verktyget. Utifrån menyn navigerar användaren mellan de 

olika vyerna, d.v.s. ”Dashboard”, ”Projekt”, ”Resurser”, ”Statistik” och ”Kunder”, där 

respektive vy har tilldelats en färg för att illustrera flödet inom och mellan menyerna. 

Flödesschemat har fungerat som ett underlag vid utformningen av den interaktiva 

prototypen för att säkerhetsställa att den visualiserar verktygets viktigaste funktioner 

(MVP). 
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4.4 Grafisk profil 
 

Det skapades en grafisk profil till verktyget baserat på nyckelord som: fun, warm, 

enjoyable, light och rewarding. Den grafiska profilen har legat som grund för den 

visuella utformningen av konstruktionsarbetet och har ständigt uppdaterats i takt med 

de iterationer som utförts. Eftersom tjänsten inte ingår i ett varumärke i sig fanns det 

ingen grafisk profil att förhålla sig till vilket gav oss stor frihet i utvecklingen. Bilden 

som visas nedan (se figur 6.) illustrerar den slutgiltiga grafiska profilen som vi valde 

att följa och blir därmed endast relevant till det slutgiltiga designförslaget (se avsnitt 

4.5.3). 

 

(Figur 8. – Style guide över den slutgiltiga grafiska profilen.) 

 

Det typsnitt som används är enkelt att läsa och går att designa på många olika sätt utan 

att läsbarheten försämras vilket är viktigt för att skapa förnyelse i tjänsten, samtidigt 

som man hela tiden känner igen sig. Färgerna som är valda utgår ifrån nyckelorden 

“light” och ”fun” där bakgrunden är vit och färger som används är ljusa och färgglada. 

De färgglada nyanserna används även för att indikera interaktion, samt för att skapa 
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mer kontrast för knappar och tidslinjerna. Nyckelorden blir ett sätt att förklara syftet 

och målet med designen och utformningen av verktyget.  

Det ska vara lätt, roligt och motiverande att använda, samt sträva efter att belöna 

användaren och på så sätt ämna till att höja det värde som skapas i användandet.  

Den grafiska profilen har även varit till stöd i själva utvecklingsprocessen när vi 

utformat planeringsverktyget genom att förhålla oss till samma designelement och på 

så sätt har vi designat följdriktigt även om det arbetats på olika vyer samtidigt. 
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4.5 Designförslag 

 
Arbetet med designförslaget inleddes med att ta fram skisser (se Bilaga 1.) utifrån den 

initiala kravspecifikationen vi arbetade fram tillsammans med Samuraj från de 

inledande möten och dialoger som hafts kring idén om ”Timeline” (Timeline är ett 

konceptuellt namn som vuxit fram under arbetets gång). Dessa pappersskisser 

utgjorde en grov plan över hur arbetet skulle fortskrida och lade således grunden till 

den första digitala designen.  

 

Under första delen av konstruktionsarbetet utformades en förstasida, samt de tre vyer 

som ansåg viktigast (projekt, resurser och statistik). Startsidans syfte var att fungera 

som en översikt till användaren där vi utvärderade vad användaren helst skulle vilja 

mötas av vid ankomst. I det inledande designförslaget antog vi att användaren ville se 

projekt och resurser för att de snabbt ska kunna gå vidare via första sidan utan att 

behöva klicka sig runt. Startsidan och de tre vyerna resulterade i en första prototyp, 

som det sedan skulle itereras vidare med vilket presenteras i kommande avsnitt. 

 

4.5.1 Första prototyp 

 

(Figur 9. – Startsida, översikt på projekt och resurser.) 
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Figur 9. (s. 40) visar hur första sidan ser ut efter inloggning. Projekt och resurser 

presenteras och användaren kan enkelt välja vilken vy de vill gå vidare till samt se mer 

detaljer. Resurser sorteras efter hur upptagna de är och användaren ser därmed enkelt 

och tydligt vem som inte är uppbokad. Vyn uppfyller behovet av att snabbt kunna se 

vem som är tillgänglig så projektledare enkelt kan planera projekt och sätta rimliga 

tidsramar. Projektlistan visar aktiva projekt samt i vilket stadie de befinner sig i.  

 

(Figur 10.  – Lista över projekt) 

 

Projektlistans syfte var att lista projekt som är aktiva. Det är projekt som antingen är 

igång, väntar på godkännande av kund eller är försenade. Den mest väsentliga 

informationen visas i listan och när man svävar med muspekaren över ett projekt i 

listan skuggas bakgrunden så att man tydligt ser var man befinner sig. Det finns 

möjlighet att klicka sig in på ett projekt för att se hur resurserna är planerade och mer 

information om projektet och kunden. Designen följer samma tema och ger en enkel 

översikt över aktiva projekt. 
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(Figur 11. – Resursöversikt, visar hur varje resurs är planerad) 

 

Resurslistans syfte var att visualisera beläggningen av resurser baserat på dag, vecka 

eller månad. Eftersom tjänsten riktar sig mot små och medelstora företag finns det en 

begränsad mängd sorteringsfunktioner. Det är meningen att man enkelt ska få en 

översikt över sina anställda och se vad de håller på med. Den främsta fördelen med den 

här vyn är att man snabbt kan se vem som är ledig när man behöver det. Skulle det 

vara så att man behöver klämma in ett projekt på en upptagen resurs får detta ske via 

muntliga överenskommelser för att prioritera om. Däremot ska det finnas möjlighet 

att rapportera förändringar i systemet som sen påverkar olika aspekter i ett längre 

skede. Viktigt att poängtera är att det endast är MVP som visualiseras i den tidiga 

prototypen. 
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4.5.2 Iteration 

 

Iterationerna skedde i samband med de ”crit-meetings” som vi hade med handledarna 
från Samuraj. Eftersom dessa möten gick ut på att utvärdera utformningen av 
projektledningsverktyget kunde vi således få synpunkter på såväl designval och 
funktioner. Under dessa möten antecknades den information som var relevant till 
konstruktionsarbetet. 
 
De inledande mötena handlade mycket om hur vi skulle kunna strukturera verktyget, 
vilka funktioner och vyer som blir viktiga och som ska utgöra dess MVP vilket utgjorde 
stora delar av kravspecifikationen (se avsnitt 4.1.1). 
 
Utifrån det första konceptet som togs fram fick vi tidigt feedback angående 
gränssnittets utformning; 
  
”Det ser ut som en lätt och trevlig tjänst att använda. Inget som inspirerar eller 
motiverar till användning direkt, förutom gränssnittets utformning.” – Handledare 
1 
 
Det första konceptet gav positiva reaktioner med eftersom det fortfarande var i ett 
tidigt stadie så hade vi mycket kvar att arbeta vidare med. De tidiga koncepten var det 
fokus på att få ordning på verktygets struktur, vyer och funktioner för att sedan 
undersöka hur vi kan implementera spelifierings-principer i den befintliga designen. 
För att på så sätt skapa ett intressantare gränssnitt med målet att motivera och 
engagera användaren. 
 

 
(Figur 12. – Oklarheter i designen) 
 

Bilden ovan (se figur 12.) kom tidigt på tal, om vad den visualiserade. Vid närmare 

förklaring och beskrivning av vad som visualiseras samt funktionen av den tyckte våra 

handledare att det var en bra och smidig funktion. Cirkeln illustrerar hur mycket en 

resurs är belastad, i detta fall 75% av arbetstiden, vilket blir ganska abstrakt. På grund 

av att det krävdes en förklaring om vad som visualiseras så krävdes omarbetning med 

detta. Tjänsten ska vara självklar. Det ska inte råda några frågor och funderingar om 

vad som visas samt vilken funktion det har. 

Synpunkter på startsidan (se figur 9, s. 40) var att det inte presenterades tillräckligt 

med information om varje projekt. En tydligare uppdelning av projekten så att 

användaren lättare kan skilja på projekten och den information som blir relevant till 

respektive projekt. Frågor angående “Occupied resources” kom på tal och om man 

överhuvudtaget behöver visa vilka som är helt upptagna. Det rådde även tveksamheter 

kring den lila färgen som pryder den övre delen av tjänsten och tanken växte om en 

mer subtil design. 
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I projektlistan (se figur 10, s. 41) så hade de inga specifika synpunkter utan den 

återkoppling vi fick antydde om att arbeta vidare med designen för att göra det 

tydligare, mer enhetlig och visuellt tilltalande.  

Resurslistan (se figur 11, s. 42) är den primära funktionen som gjorde upphov till 

tjänsten från första början. Denna vyn tyckte våra handledare kändes lite tom. Det 

händer inte så mycket och det finns mycket outnyttjat utrymme. Följer inte helt den 

grafiska profil som i bilderna innan. Det är inte jättetydligt med tid och dagar i det övre 

fältet, bör var tydligare uppdelat. Tveksamheter om filterfunktionen ens är nödvändig 

i en så liten organisation. Möjligheten att lägga till en ny resurs (medarbetare) bör vara 

högre upp, om listan fylls på kan det bli svårt att lokalisera knappen längst ner. 

Möjligheten att trycka höger eller vänster och byta dagar/veckor/månader bör 

designas på annat vis. 

Punkterna nedan sammanfattar de konkreta synpunkter som antecknats under de 

första Crit-mötena där designen har utvärderats för vad som kan ändras och förbättras 

gällande gränssnittets utformning. 

 

Sammanfattade punkter utifrån Crit-möten: 

• Arbeta vidare med den grafiska profilen för att tydligare stödja nyckelorden. 

• Presentera mer information om projekt på startsidan. 

• Arbeta om “resursklockan” på startsidan. Ta bort “Occupied resources”. 

• Tydligare skilja på projekten i projektlistan samt lite annan information. 

• Fylla resurslistan med mer innehåll. Anpassa den efter den grafiska profilen. 

• Ta bort eller optimera filterfunktionen. 

• Om-designa väljaren för dag/veckor/månad. 

• Flytta “lägg till resurs”-knappen. 

• Strukturera om ”Dashboard”-vyn för att göra den mer personlig för användaren. 
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4.5.3 Slutgiltigt designförslag  

  

 
 (Figur 13. – Slutgiltig design, startsida.) 

 

Startsidan genomgick en stor förändring efter crit-mötet. Först och främst valde vi att 

ta bort “available resources” samt “occupied resources”. Det var oklart vad de 

visualiserade och gjorde egentligen ingen nytta på startsidan. Vi utökade 

informationen i varje projekt och gav de större utrymme. Det som ersatte resurserna 

var en personlig tidslinje för dagen, veckan eller månaden framöver beroende på vad 

man vill sortera tidslinjen efter. Här kan projektledare enkelt få översikt över vem som 

gör vad och hur resurserna är planerade. För resurserna blir denna vy lite annorlunda, 

den kommer istället att vara personlig för varje resurs och på så vis bli en planering för 

dagen, veckan eller månaden. I och med detta blir det aldrig oklarheter vad som ska 

göras och i vilket projekt man bör arbeta. Man har goda grunder att grunda beslut på 

som gäller andra projekt eller akuta projekt som måste prioriteras. Notifikationer är 

implementerat så att man har koll på när man blir tillagd i projekt, när projekt går över 

deadline, budget som inte hålls, någon rapporterar frånvaro etc.  

 

Den grafiska profilen har uppdaterats rejält. Med inspiration från Googles ”material 

design” (Google, 2017) och viljan att leverera ett ljust system med “business-känsla” 

resulterade det i denna design. Typsnittet är ändrat till ett mer universellt typsnitt som 

är enkelt att läsa och går att styla på många olika sätt. 
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(Figur 14. - Slutgiltig design, projektlista.) 

 

Projektlistan har inte genomgått någon stor förändring sedan crit-mötena utan det är 

gränssnittets utformning och den information som blir relevant att presentera som har 

reviderats. Precis som i den tidigare vyn “Dashboard” (se figur x.) så är syftet att uppnå 

en konsekvent och ljus design med inslag av färgglada element med inspiration från 

Google Material Design. 

 

Gällande hur projekten och dess information är presenterat så har det skett en del 

förändringar. Själva layouten har omstrukturerats och det har skapats en tydligare 

fördelning mellan de olika projekten. Det går att se hela projekt-teamet, kund, 

deadline, budget och status, samtliga med sorteringsfunktionalitet. En knapp för att 

lägga till och skapa nya projekt har placerats tydligt och centrerat, vilket gör det lättare 

för användaren att komma åt. Det har även lagts till en framstegsmätare gällande 

budgetmilstolpar och mål för nuvarande månad eller för hela året. Framstegsmätaren 

är ett sätt att implementera spelifieringselement i designen. 
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(Figur 15. – Slutgiltig design, resurslista) 

 

Resursöversikten där projekten allokeras på personalens lediga tid antingen dagsvis, 

per vecka eller månadsvis. Funktionaliteten för denna vy är densamma, det är 

gränssnittet och upplägget som har reviderats för att få en stilren layout som håller sig 

konsekvent till de övriga vyerna. På samma sätt här så används färger för att indikera 

interaktion och markera relevant information, såsom ledig tid (cirkeln med antal dagar 

inuti) och klockan uppe i högra hörnet som indikerar notifikationer. Precis som 

tidigare beskrivet så är tanken att skapa en enkel och stilren översikt på sina anställda 

och hur projekten är fördelade. Detta är fortfarande koncept på MVP:n som 

visualiseras och därmed ligger fokus på att få de viktigaste funktionerna på plats, d.v.s. 

allokering av personal på ledig tid. 
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4.5.3 Slutgiltigt designförslag med gamification-element 

 
På den slutgiltiga designen implementerades gamification element för att undersöka 

huruvida de bidrar till att motivera och engagera användare. Samtliga 

gamificationprinciper från den teoretiska referensramen användes och 

implementerades i olika former. Den första och tydligaste formen var onboardingen. 

Där en guide genom systemet sköts av två designade monster för att handleda 

användaren genom systemets nyckelfunktioner. Vad bilden nedan tyvärr inte visar är 

deras animation och hur de följer med användaren genom deras första steg i systemet. 

De för en vänlig och naturlig kommunikation som är designad på ett sätt som ska peppa 

och intressera användaren för systemet och vad de åstadkommer genom processen. 

(Figur 16. – Monster till onboarding) 

För att visa på ytterligare gamificationelement i designen skapade vi ett 

notifikationsfält. Dessa notifikationer visar på ytterligare element som bidrar till 

motivation och engagemang. 

Som bilden visar så finns det olika typer av 

notifikationer. Denna vy är främst för en 

projektledare som också ser när en användare t.ex. 

har rapporterat frånvaro och när budgetmål har nåtts 

etc. Det finns en möjlighet att skicka high fives till 

varandra när man har genomfört något värdefullt 

vilket skapar engagemang och involverar 

användarna i systemet. Den text som uppmanar till 

handling är varsamt designad för att informera och 

uppmana till handling utan att antyda negativa 

aspekter i ett meddelande. I bilden har Max 

rapporterat frånvaro och då vill man se varför. 

Istället för att fokusera på problemet så riktar vi 

användaren till att ta reda på hur det är med Max 

eller vad som har hänt.  

 

(Figur 17. – Notifikationsfält.) 
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Vi har även implementerat framstegsmätare i olika vyer för att visualisera status på 

olika funktioner samt för att visa att man kan m.h.a. framstegsmätare visualisera 

information på ett mer intuitivt sätt än i bara text. Nedan visas tre olika exempel på 

hur en viss typ av framstegsmätare kan vara utformad. Ett peppande budskap i 

närheten av slutet på mätaren kan införliva motivation att slutföra uppgiften eller 

fullfölja något som den visualiserar.  

  

  

  

 

(Figur 18. – Olika framstegsmätare) 

 

Verktygets påverkan inom organisationen 

 

ADR förespråkar att en förändring bör ske inom organisationen efter genomfört 

arbete. Som tidigare beskrivit utelämnades delar av ADR då huvudsakligt fokus för 

studien har varit att utveckla ett designkoncept för ett projektledningsverktyg baserat 

på designprinciper från spelifiering. Det vi tagit med oss från samtliga CRIT-möten och 

arbetet i organisationen är indikationer på hur tjänsten skulle ha kommit att användas 

samt dess påverkan inom organisationen. Viktigt att poängtera är att detta endast är 

spekulationer och att utförliga tester bör genomföras.  

Genom möten samt utvärderingar med handledare och medarbetare på Samuraj har 

en hypotes skapats kring hur verktyget ska påverka organisationen. Listan är ett 

förväntat resultat och vår önskan hade varit att genomföra tester för att utvärdera 

dessa punkter och hur verktyget faktiskt påverkade organisationen. 

• Enklare översikt över resurser samt tidsplaner vilket i sin tur förhindrar 

dubbelbokningar samt schemakrockar. 

• Förändrar planeringsfasen av projekt och tillhandahåller stöd genom hela 

projektet vad gäller tidsplanering och översikt. 

• Möjlighet för anställda att se planeringen samt vad som förväntas genomföras 

under viss tidsperiod.  

• Förhöjd arbetsmoral genom gamificationelementens belöningssystem. 

För att dessa punkter ska uppnås krävs det att verktyget används fullt ut och ersätter 

det gamla Excel-arket. Det finns en risk att verktyget blir ännu ett verktyg som kräver 

tillsyn och uppdatering utöver de vanliga rutiner och processer som tidigare har 

använts. Verktyget kräver att processer och rutiner för hur projekt planeras och 

hanteras förändras. Dessa förändringar är ännu okända och kräver vidare forskning.  
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5. Analys & Diskussion 

I detta avsnitt ämnar till att analysera och utvärdera hur konstruktionsarbetet 

svarar och förhåller sig till den teoretiska referensramen. Analys-avsnittet inleds 

med att analysera det slutgiltiga designförslaget där utformningen och de val som 

gjorts kopplas till teorin. Avsnittet följs upp av en diskussionsdel där 

implementeringen av spelifierings-elementen och dess effekt på gränssnittet 

diskuteras. 

 

5.1 Analys av designförslag 
 

Den grundläggande strukturen och funktionaliteten i verktyget grundar sig från teorier 

inom projektledning och planeringsverktyg som tas i beaktning. Därav ligger vikten 

mycket på planeringsfasen av projekt vilket innebär att kunna skapa en struktur kring 

projekt (tid, budget, krav & mål) samt allokering av resurser (Abraham, 2014). Precis 

som Gustavsson (2007) beskriver så blir projekten i verksamheter allt fler och fler, men 

att antalet projektdeltagare blir färre och färre. Idag hanteras det istället flera mindre 

projekt istället för större och färre antal projekt, vilket ställer högre krav på 

verksamheter att strukturera och koordinera projekt och personal. Zwikael och 

Globerson (2006) styrker också att planeringsfasen har störst inverkan på projektets 

framgång. Genom att erbjuda projektledaren ett enkelt och tydligt sätt att strukturera 

och planera projekt gällande tid, budget och resursallokering ökar därmed chansen till 

att hela projektlivscykeln fullföljs. Att denna livscykel fullföljs är även projektledarens 

yttersta ansvar och detta verktyg är en förutsättning till att projektledaren kan tillämpa 

och dela med sig av sina kunskaper och färdigheter, för att uppfylla projektets krav och 

mål. Vidare diskuterar Abraham (2014) betydelsen av välplanerade projekt, som även 

ska motivera personalen (projektmedlemmarna) genom resursplanering och ledning, 

vilket även säkerställer att projektet förs i rätt riktning och underlättar identifiering av 

problem som kan behöva lösas. 

 

Genom att grunda designen i den teoretiska referensram har vi utvecklat en tjänst som 

ska stödja de olika designprinciperna vi har identifierat. Vår utgångspunkt har hela 

tiden varit användarvänlighet och upplevelse. Genom att fokusera på upplevelsen 

tjänsten ska leverera ökar man chansen för att den ska lyckas och uppmuntra till 

användning. Om man får användaren att känna sig dum eller komplicerar 

användandet, minskar sannolikheten att tjänsten kommer att fortsätta användas och 

spridas via goda recensioner (Garrett, 2010). Flera olika designval grundades helt i 

designprinciper vilket resulterade i funktioner och interaktionsmöjligheter designades 

enbart för det syftet.  

 

Tjänsten har utformats efter den data och information som har samlats in både utifrån 

det teoretiska ramverket men även från de behov Samuraj antytt om. Vilket har gjort 

att vi har arbetat nära kunden för att kunna identifiera dessa samt ställa frågor när de 

uppkommer. ADR gjorde det möjligt att följa en struktur genom arbetet som stöd för 
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beslutsfattning (Sein et. al 2011). Designprocessen har varit en viktig process som har 

lett till snabba utvärderingar av tidiga prototyper och koncept för att utvärdera vad 

som kan förbättras och vidareutvecklas (Arvola, 2015). Genom att kombinera dessa två 

metoder, som båda utgår från en iterativ process, så skapades det en tydlig struktur för 

konstruktionsarbetet av designförslaget och dess process. Vilket även gav stöd till de 

designval som gjorts, vilket också Rogers et.al (2016) tar upp, att designval alltid varit 

i kundens och användarens intresse för att underlätta och effektivisera projektledning. 

Genom det nära samarbetet med kunden och användaren samt den iterativa process 

som utgåtts ifrån, var vi hela tiden medvetna om de upplevelsemål som tjänsten 

ämnade att uppnå. Upplevelsemålen är även något som Rogers et. al (2016) framhäver 

som en viktig punkt för att styra projekt i rätt riktning. 

 

 
(Figur 19. – Ny layout på startsidan) 

 

Valet att ersätta ”Resource”-fönstret med en tidslinje (se figur 16.) grundar sig i KISS-

principen (IDF, 2018). Att hålla det så enkelt som möjligt. Genom att ersätta 

oklarheterna med en tydlig tidslinje som är personlig för användaren lyckades vi hålla 

det så enkelt som möjligt.  

 

Den grafiska profilen uppdaterades till en mer stilren sådan som ger ett intryck av att 

det är en seriös tjänst (Garrett, 2010). Genom att designa efter KISS-principen 

designar man också för att användaren ska känna sig trygg i systemet. Lyckas man med 

detta lyckas man också ge användaren självförtroende i användningen och att man inte 

känner sig dum (Garrett, 2010).  

 

Johnson (2013) beskriver att våra upplevelser av ett system påverkas av de mål och 

behov användarna har. Genom att analysera och identifiera behov samt de mål 

beställaren har i sin användning av systemet kunde vi designa flöden som stödjer 

dessa. Beställaren uttryckte missnöje om dubbelbokningar av resurser i olika projekt. 

Detta tog vi till oss och designade resursöversikten för att enkelt kunna se vem som är 

upptagen med vad (se figur 15.). Detta stödjer målet om vad användarna förväntar sig 

kunna se och minskar risken av dubbelbokningar. 
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De 8 gyllene reglerna för gränssnittsdesign som Schneiderman et. al (2016) har 

identifierat utgör grunden för hela designen. Vi har strävat efter en konsekvent 

utformning av systemet så att man hela tiden vet var man befinner sig och man känner 

igen sig. Designen är utformad för att hela tiden ge informativ feedback och förhindra 

att användaren gör fel. Om ett fel skulle inträffa är det viktigt att det är enkelt att 

återställa felet och sätta användaren i kontroll igen. I och med att navigeringen i 

systemet är ganska platt och sträcker sig inte över en längre period minskar risken att 

användaren blir tvungen att hålla information i minnet. Den gyllene regeln om 7 (+-2) 

minnesbitar följs därför. (Schneiderman et. al 2016) 

 

Gould & Lewis (1985) tre principer om användbarhet har varit centrala för 

utvecklingsarbetet och skett i symbios med de principer som ADR och Arvolas 

designprocess förespråkar. Vilket innebär att i en tidig fas fokusera på användarna och 

den kontext organisationen verkar i. Genom att utgå från användarens perspektiv 

kunde nyckelfunktioner och vyer tas fram och prioriteras som skulle komma att bli 

centrala för tjänsten. Vid crit-mötena genomförde vi empiriska mätningar, i enlighet 

med deras principer, för att vidareutveckla lyckade koncept och iterera med designen 

(Gould & Lewis, 1985). 

 

McKay (2014) beskriver att god design handlar om att assistera användaren till att 

utföra uppgifter på ett enkelt och effektivt sätt. Det ska inte behövas en utbildning i 

systemet och hur det fungerar. Denna filosofi om god design krockar med gamification 

principen om onboarding. Projektledningssystem innehåller ofta många olika 

funktioner som en projektledare eller användare inte är van vid. Det är därför vanligt 

med introduktionsfilmer till liknande tjänster. Genom att implementera gamificiation 

principen om onboarding istället för en introduktionsfilm lyckas vi guida användaren 

genom de nyckelfunktioner som systemet har (Zichermann & Cunningham, 2011). Likt 

en ”tutorial” (handledning) om hur ett spel fungerar där man lär sig nyckelfunktioner 

för att kunna spela spelet som så småningom blir mer och mer avancerade. Genom att 

börja på en låg nivå och introducera få och enkla funktioner i början ökar chansen att 

tjänsten kommer användas vidare. På det här sättet får användaren en känsla av hur 

systemet fungerar och lär sig i sin egen takt med möjlighet att utvecklas och lära sig 

mer avancerade funktioner längre fram i användningen (Zichermann & Cunningham, 

2011).  

 

Samtliga gamification principer som identifierats i den teoretiska referensramen (se 

avsnitt 2.8.2) har använts i designförslaget för att besvara syftet. Dessa principer 

implementerades i designen med hjälp utav olika element och designval. Det 

gamification element som tidigt blir synligt för användaren är onboardingen. Genom 

att guida användaren genom en process som lär användaren hur systemet fungerar 

sänker man inlärningskurvan och ger en grundförståelse för funktionerna. Våra 

monster som guidar användaren genom processen bidrar med happiness till processen 

samtidigt som nivåprincipen tillämpas (G2, G4, G5). Den kommunikation som 

monstrena för är designad för att kommunicera som man hade gjort i verkligheten. 
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Onboardingen bidrar till fortsatt användning genom att sänka inlärningskurvan som 

gör att systemet blir enklare och i sin tur roligare att använda (G10).  

 

Notifikationerna visar flera olika element av gamification som är implementerade i 

designen. Meddelanden som motiverar användaren till att göra det där lilla extra (G11). 

Interaktionsmöjligheter för att peppa andra medarbetare i systemet samt information 

som man skulle vilja se. Ingen kommunikation ska vara påtvingad eller kännas som en 

belastning utan istället uppmana till aktion. Enligt bilden (se figur 17.) ser vi att Max 

har rapporterat avbrott på ett projekt av någon anledning. Här uppmanar vi att se efter 

vad som hänt istället för att visa de eventuella påföljder detta medför.  

 

Vi har även implementerat utmaningar som ska vara personliga beroende på vilken 

roll man har i organisationen (G7). Är man till exempel säljare kan man få utmaningar 

som uppmanar att ringa några samtal under en viss period (G6, G12). När man 

genomfört en utmaning ser andra användare det och kan skicka en virtuell “high five” 

(G1). Det är inte bara arbetsrelaterade utmaningar eftersom det skulle kunna kännas 

som en arbetsbelastning. Det finns också enklare uppgifter som till exempel att gå och 

dricka ett glas vatten. Det bidrar till hälsa och välmående som kommer att bidra 

positivt i längden.  

 

En framstegsmätare (G3) används vid två olika tillfällen. I projektlistan där den 

visualiserar aktiva projekt. En indikation på hur statusen för månaden ser ut. Denna 

framstegsmätare blir aldrig full, precis som Zichermann & Cunningham (2011) 

påpekar att den inte ska. När mätaren närmar sig slutet utökar den ytterligare för att 

motivera till att få in några fler projekt. Detta går att ställa in och justera beroende på 

hur organisationen som använder systemet ser ut. Det finns också en framstegsmätare 

som visualiserar månadens intäkter och budgetmål. Även denna mätaren är utan ett 

tak eftersom man hela tiden strävar efter att göra bättre och bättre ifrån sig. Dessa 

element är element som eventuellt bara chefer och projektledare bör se. En 

medarbetare har inget behov av att se detta och det bidrar då inte med någon nytta.  

 

Samtliga element som är implementerade strävar efter att passa in i den grafiska 

profilen samtidigt som den lutar sig mot kravspecifikationens nyckelord: fun, warm, 

light, enjoyable och rewarding (G8, G9). Utmaningarna syftar till att involvera 

användaren (G13).  

 

För att kunna styrka att dessa gamificationelement bidrar till engagemang och 

motiverar till användning krävs användartester. Eftersom vi har valt att göra 

konstruktionsarbetet utifrån den initiala kravspecifikationen utan att använda 

gamificationelement från början, så har vi möjlighet att utvärdera hur och vad 

gamification bidrar med till designen. Det gör också att befintliga verktyg kan använda 

sig av dessa gamificationprinciper för att motivera och engagera användare utan att 

behöva utveckla ett nytt verktyg från början. De implementerade 

gamificationprinciperna har visats upp för Samuraj och våra handledare där vi har 
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samtalat kring vad de skulle kunna bidra till och hur de uppfattas. Detta skulle vi 

behöva styrka med utvärderingar och användartester för att fastställa effekten av 

dessa. 
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6. Slutsats 

I denna studie har vi undersökt hur ett projektledningsverktyg kan utformas och 

stärkas med hjälp av principer inom spelifiering. I detta konstruktionsarbete har vi 

utgått från det teoretiska ramverket som grundat sig på tidigare forskning inom 

nämnda områden, där en sammanställning av relevanta principer tagits fram.  

 

För att ta reda på hur dagens verktyg är utformade samt vilka likheter och skillnader 

som finns dem emellan, genomfördes en benchmark på utvalda verktyg. Benchmarken 

bidrog med mycket nyttig information och data kring vad ett verktyg bör ha för 

funktioner samt vad som blir överflödigt etc.  

 

För att ta reda på vilka designprinciper som blir relevanta för utformningen av ett 

planeringsverktyg krävdes en noggrann studie baserat på teorier kring design (UI/UX) 

och projektledning. Det teoretiska ramverket skapades utifrån erkända teorier där de 

centrala delarna var design och spelifiering. Genom att läsa och tolka teorin inom 

spelifiering skapades även designprinciper för hur dessa element skulle realiseras och 

utformas för att nå önskad effekt. Det teoretiska ramverket låg som grund för 

utformningen av verktyget samt bidrog med mycket nyttig kunskap om design och 

projektledning. 

 

Spelifieringsprinciperna togs fram och utformades enligt vår tolkning av dessa i 

kontexten planeringsverktyg. För att mäta effekten av hur dessa påverkar 

användningen så krävs det omfattande tester. Dessa tester hanns inte med och hade 

bidragit med ett resultat värt att utvärdera. Det förväntade resultatet är och förblir 

grunden för hur verktyget bör testas samt utvärderas.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur designprinciper från området 

spelifiering kan användas vid utformningen av ett digitalt projektledningsverktyg. Med 

stöd från forskningsfrågorna kunde syftet besvaras utifrån olika vinklar som bidrog till 

resultatet. Genom att designprinciperna anpassades och tolkades för att passa ett 

projektledningsverktyg kunde vi skapa element som passade in i användarkontexten. 

Den insamlade kunskapen från det teoretiska ramverket bidrog till kunskap om 

designprinciper samt projektledning och projektledningsverktyg. Genom att 

kombinera dessa skapades en grund för hur spelifieringselementen skulle utformas 

samt vad deras intentioner ska vara. 

 

 

6.1 Förslag på fortsatt arbete och forskning 

 
I denna studie har vi undersökt hur designprinciper från området spelifiering kan 

utformas i ett projektledningsverktyg. Det teoretiska ramverket stod som grund för 

utformningen av verktyget och möjliggjorde implementeringen av anpassade och 
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tolkade spelifieringselement. Elementen var noggrant utvalda och anpassade för 

kontexten projektledning. 

 

Dessa principer gav oss nya insikter om hur projektledningsverktyg kan utformas och 

tordes kunna implementeras i befintliga eller framtida verktyg. För att grundligt kunna 

mäta effekten av de framtagna spelifieringsprinciperna bör användartester utföras. 

Användartesterna kan ge värdefulla insikter och information som kan bidra till en 

vidareutveckling av dessa principer. Användartester skulle även bidra med 

möjligheten att mäta spelifieringens effekt i ett sådant verktyg vilket skulle ge ett tydligt 

forskningsbidrag.  

 

Vi föreslår även att det sker en fortsatt forskning i hur spelifiering kan tillämpas i nya 

miljöer och situationen för att engagera, motivera och skapa nya, innovativa 

upplevelser som höjer värdet hos kunden eller användaren. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Tabell – Critical Success Factors 

Zwikael och Globersons (2006) tabell över de kritiska framgångsfaktorerna som är 

kopplade till projektledning och hur projekt hanteras. 

 

8.2 Skisser 
 

(Skiss 1 – Koncept på vyn för projektöversikt.) 



61 
 

 
(Skiss 2 – Koncept på vyn över resurser och resursallokering.) 
 

 

 

(Skiss 3 – Koncept över dashboard.) 


