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Sammanfattning
Denna rapport ligger till grund för ett examensarbete för kandidatexamen,
Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Projektet utfördes under tio
veckor våren 2018 och omfattar 15 högskolepoäng. Det är ett
utvecklingsprojekt av en egen idé.
Psykisk ohälsa bland unga har ökat markant under 10 år. Via ett
pressmeddelande informerade Socialstyrelsen (2017) att ökningen för unga
vuxna i åldern mellan 18–24 år är 70% mellan åren 2006–2016. Det väckte
denna formulering:
• Skulle en bättre planerad vardag kunna bidra till ökad upplevelse av
välmående?
Projektet är ett eget uppdrag där ett koncept för ett planeringsverktyg har tagits
fram. Målgrupp för projektet är unga personer mellan 20–30 år som varit
utbrända. Målet är att ta fram ett planeringsverktyg som bidrar till att öka
upplevelsen av välmående hos målgruppen. Syftet med projektet är att hjälpa
unga personer som varit utbrända att planera och underlätta vardagen.
Tidigt i projektet upprättades en projektplan samt ett tidsschema för projektet.
Teori om stress, mobilens påverkan och designaspekter samlades in till projektet
genom böcker och artiklar. Projektet är baserat på processen Human centered
design där användarens behov och förutsättningar är i fokus.
Information samlades in för att definiera användarnas behov och för att skapa
förståelse kring situationen. Detta gjordes med en enkätundersökning samt med
hjälp av intervjuer.
Därefter togs idéer fram med metoden brainstorming, detta gjordes tillsammans
med fyra personer. Idéerna som tagits fram användes sedan tillsammans med
metoden morfologisk matris där koncept framtogs. Tillsammans med fyra andra
personer utfördes metoden morfologisk matris, detta resulterade i att tre koncept
valdes att gå vidare med. Koncept Nyckelring, koncept Pärm och koncept
Cirkel.
Prototyper av koncepten tillverkades och användes med metoden
upplevelseprototypa, fyra användare testade koncepten och därefter valdes
koncept Cirkel för vidare utveckling. Konceptets funktion samt design
vidareutvecklades och resulterade i det slutliga konceptet Pocket time.
Pocket time är en portabel dagsplanerare som visualiserar dygnets 24 timmar.
Användaren fyller själv i Pocket time med det som ska göras under dagen.
Konceptet ger sedan en överblick på dagens planering samt vilken tid en
aktivitet ska utföras och även beräknad tid en aktivitet tar.

NYCKELORD: Planering, Tid, Stress, Utbrändhet, Välmående

Abstract
This report is the result of a bachelor degree project at Luleå technical
university. The project was ongoing during spring 2018, covering 10 weeks and
is a development project built upon an own idea.
Mental health among youth has increased drastic between the years 2006 –
2016. In a press statement by the national board of health and welfare (2017),
they presented news that people with psychosocial problems had increased by
70% in the in the range between 18-24 years old people. This information led
to the idea, if the everyday planning was better, would it contribute to better
well-being?
This project has been about developing a concept for a planning tool. The
intended user group is people between 20 and 30 years old whose been burned
out in the past. The goal was to develop a planning tool for people that has been
burned out and increase the perception of well-being among the target group.
The aim for the project is to help young persons that has been burned out to
have a better life experience in everyday life by planning.
A timeframe and a project plan was set up early into the project. Information
about the theory of stress, influence of cell phone use, and design aspects were
collected through literature and articles. The project has followed the process of
Human Centered Design.
Information was gathered to define user needs and to understand the context.
This was done using surveys and interviews.
In the middle phase of the project ideas were generated by brainstorming session
with four persons. The ideas were then put in use in the morphological chart
method, resulting in concept generation. The morphological chart was
performed together with four people and three concepts were developed named
Nyckelring, Pärm and Cirkel.
The concepts were then developed into prototypes and tested with the users.
Four users tested the concepts and thereafter concept Cirkel was chosen for
development. The concept function and design were explored and resulted in
the final concept Pocket Time.
Pocket time is a portable day planner with overview over all 24 hours in a day.
Pocket time can be filled in with everyday activity and the concept gives
overview over day-planning and activities.

KEYWORDS: Planning, Time, Burned Out, Well-being
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1 INTRODUKTION
Psykisk ohälsa bland unga är ett aktuellt och omtalat ämne som blir mer och mer
uppmärksammat. Socialstyrelsen (2017) informerade via ett pressmeddelande att
psykisk ohälsa bland unga har ökat markant på 10 år. För unga vuxna i åldern
mellan 18–24 år är ökningen 70% mellan åren 2006–2016. Ökningen är störst
bland unga kvinnor i åldern 18–24 år.
Detta är någonting som väckt idén till mitt examensarbete. Denna rapport ligger
till grund för ett examensarbete inom Teknisk design vid Luleå tekniska
universitet. Projektet motsvarar 15 högskolepoäng och har utförts under 10
veckor våren 2018. Det är ett utvecklingsprojekt av en egen idé, där ett
planeringsverktyg för att strukturera upp vardagen har tagits fram.

1.1 BAKGRUND
I SVT:s dokumentärprogramserie Vetenskapens värld (2018) diskuteras ungas
psykiska ohälsa. Vid tidpunkten för genombrottet av smarta telefoner år 2012,
ökade också statistiken för unga som upplever ångest och psykisk ohälsa. Det är
svårt att säga exakt vad orsaken är till att psykisk ohälsa ökat, det är många andra
faktorer förutom smarta telefoner som också påverkar. En förändrad
arbetsmarknad, ökade klyftor mellan samhällsklasser och större press på unga är
faktorer som ändrats över tiden.
Projektet riktar sig till unga personer som upplevt att stressen tagit över deras
vardag och väcker denna formulering:
•

Skulle en bättre planerad vardag kunna bidra till ökad upplevelse av
välmående?

1.2 INTRESSENTER
Planeringsverktyget riktar sig till unga personer kring 20–30 års ålder som varit
utbrända eller känt att dom varit på väg mot att bli utbrända. Dessa personer är
de primära intressenterna. En annan intressent är också eventuella framtida
affärspartners som är intresserade av att distribuera och sälja planeringsverktyget.

1.3 SYFTE & MÅL
Syftet med projektet är att hjälpa unga personer som varit utbrända att
strukturera, planera och underlätta vardagen. Målet är att ta fram ett
planeringsverktyg som bidrar till att öka upplevelsen av välmående hos
målgruppen, alltså att minska stressen. I samband med kursens slut ska ett
koncept för ett planeringsverktyg levereras.
Under projektet gång har dessa frågeställningar undersökts och utretts:
•
•
•

Hur planerar användarna sin vardag och vad använder de för
planeringsverktyg?
Varför upplever användarna stress?
Hur kan en lösning utformas för att möta användarnas behov?
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1.4 AVGRÄNSNINGAR
Projektet kommer ej att innefatta undersökandet av materialval. Projektet
kommer inte heller att behandla beräkningar kring kostnader för produktion.
Tillverkningsprocesser och distribueringsalternativ kommer inte att analyseras
under projektet. Detta eftersom projektet syftar till att ta fram ett koncept och
inte en färdig slutprodukt.

1.5 ARBETETS STRUKTUR
Kapitel 1 omfattar en beskrivning av projektets bakgrund samt syfte och mål. I
kapitel 2 presenteras de teorier som använts under projektet. Kapitel 3 behandlar
genomförandet av arbetet och metoder som använts. I kapitel 4 presenteras
resultatet från de olika faserna och slutliga konceptet. Kapitel 5 innehåller egna
reflektioner och projektets resultat samt frågeställningar diskuteras. I kapitel 6
redovisas slutsatser för projektet samt rekommendationer för fortsatt arbete.
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2 TEORI
I detta kapitel redovisas den teoretiska referensram som legat till grund för
projektet.

2.1 TEKNISK DESIGN
Teknisk design kan beskrivas som kombinationen av ingenjörskunskap och
industridesign, där människans behov står i fokus vid utveckling av produkter
och tjänster. Faste (2001) belyser vikten av att inkludera människan och hennes
behov i ingenjörsvetenskap. Faste menar också att ingenjören går mer emot att
anta rollen som designer och måste då förstå människan i utvecklingsprocessen.
Smets & Overbeeke (1994) beskriver teknisk design som samspelet mellan
ingenjörskunskap och psykologi. När psykologi och ingenjörsämnen samspelar
vid utformningen av produkter tänkta att användas av människan blir
produkterna bättre utformade till människans behov.

2.2 STRESS & PSYKISK OHÄLSA
Stress är personligt, en situation som upplevs stressande för en person behöver
inte upplevas stressande för en annan. Stress kan bland annat upplevas om det är
mycket som ska göras, vid dålig ekonomi eller när oförutsedda händelser
inträffar.
Lazarus & Folkman (1984) definierade i sin transaktionsteori stress som en
obalans mellan tillgängliga resurser och inre samt yttre krav. Till resurser räknas
personens individuella strategier och tillvägagångssätt samt hur vi hanterar
stressfulla situationer.
Kronisk stress leder till förändringar i hjärnan, där nervcellernas kommunikation
försämras. Nervcellerna i hjärnan har till uppgift att skicka, ta emot och bearbeta
signaler. Forskning har visat personer med utmattningssyndrom har en förtunnad
hjärnbark i pannloben. Detta påverkar bland annat koncentrationsförmågan. I
pannloben kan också information lagras under en kortare tid, till exempel som
att komma ihåg vad som ska inhandlas på affären (Hjärnfonden, 2017).
Enligt 1177-vårdguiden (2017) är stress den vanligaste orsaken till sömnproblem.
Sömnen kan också bli ytligare vid påverkan av stress och det är då vanligt att
vakna tidigt på morgontimmarna.
Psykologen Robert Epstein menar att planering är det viktigaste sättet att
handskas med stress för att förhindra att stressen uppkommer. Epstein hävdar
också att planering kan användas för att minska stress (Time, 2017). Epstein
skriver:

“fighting stress before it even starts, planning things rather than letting them
happen,”
Epstein menar också att det finns en koppling mellan hanteringen av stress och
lycka och att människor generellt är dåliga på att hantera stress.
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2.3 MOBILANVÄNDING
Ökad användning av elektronisk utrustning har effekt på yngre människors
mentala hälsa. I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks sambandet
mellan ökad användning av så kallad “ICT”, information- och
kommunikationsteknologi och mental hälsa. Thomée (2012) kommer fram till
slutsatsen att både datorer och mobiltelefonanvändning påverkar hälsan hos unga
negativt om de används i för stor utsträckning. Thomée menar att
tillgängligheten som mobiltelefoner erbjuder är stressande och kan förknippas
med flertalet mentala hälsoproblem av båda könen.
Green et al. (2017) har funnit samband mellan minskad sömn och skärmaktivitet
innan sömn. I studien mäts nivåer av sömnhormonet melatonin på
försökspersoner som utsätts för skärmljus precis innan de skulle sova. Skärmljuset
förhindrade melatoninet från att utsöndras i samma utsträckning, vilket försvårar
insomningen. Skärmljuset påverkade också sömnkvalitén och de personer som
exponerades för skärmljus sov sämre.

2.4 DESIGNASPERKTER
Wikberg Nilsson et al. (2015) menar att vad som är estetisk tilltalande skiljer sig
beroende på vem betraktaren är men att god design har sin grund i människors
behov. Genom att förstå användaren kan användbara produkter skapas.
2.4.1 GESTALTFAKTORER
I boken Design for Product Understanding skriver Monö (1997) om faktorer
som påverkar hur vi uppfattar gestalter.

• Närhetsfaktorn - En gestalt bildas genom gruppering, objekt som placeras
nära varandra uppfattas höra ihop.
• Ytfaktorn - En gestalt uppfattas tydligare ju mindre det omslutande
området är. Exempelvis uppfattas den svenska flaggan som ett gult kors
med blå bakgrund och inte som fyra blå rektanglar med gul bakgrund.
• Likhetsfaktorn - En gestalt bildas då symboler och delar som är lika eller
har lika egenskaper sammanförs.
• Slutenhetsfaktorn - Objekt och linjer uppfattas som en sluten enhet även
om mönstret inte är slutet.
• Symmetrifaktorn - Symmetri skapar gestalter och uppfattas som en enhet.
• Erfarenhetsfaktorn - Tidigare erfarenhet påverkar hur vi uppfattar och
känner igen en gestalt. Till exempel är det lättare att förstå någonting
man tidigare sett.
• Den goda kurvan - När olika objekt som inte hör ihop uppfattas som att
de förekommer i ett mönster.
• Den gemensamma rörelsens faktorn - När olika delar följer samma rörelse
eller riktning uppfattar vi det som en gestalt.
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2.4.2 DIETER RAMS DESIGNPRINCIPER
I boken Design: process och metod (Wikberg Nilsson et al., 2015) kan man läsa
tio designprinciper för god design som Dieter Ram tagit fram:

1. God design är innovativ - Innovativ design utvecklas alltid tillsammans
med nytänkande teknik. Innovation i sig kan inte vara målet vid
designarbeten.
2. God design gör produkten användbar – Produkter med god design
uppfyller funktionella, psykologiska och estetiska kriterier. God design
framhäver användbarhet hos produkter och tar bort distraktioner.
3. God design är estetisk - Produkter som används dagligen påverkar
människor och deras välbefinnande. Det är därför väsentligt för
produktens användbarhet att den är estetiskt tilltalande, endast välgjorda
produkter kan vara vackra.
4. God design gör en produkt begriplig – I bästa fall är produkten
självtalande genom att tydliggöra produktens struktur och vara lätt att
förstå.
5. God design är diskret – Produktens utformning bör vara neutral och
sparsam för att ge utrymme åt användarens personliga uttryck. Bäst
uppfyller produkter sitt syfte när de är som verktyg och inte som
dekoration eller konstföremål.
6. God design är ärlig – Produkten manipulerar inte användaren till att tro
att den levererar något den inte kan.
7. God design är långsiktig – Produkten följer inte trender och blir därför
inte omodern utan kan användas länge.
8. God design är grundlig in i minsta detalj – Designen är noga genomtänkt,
ingenting lämnas åt slumpen. En noggrant utförd designprocess visar
omsorg om användaren.
9. God design är hållbar – Designen spar på jordens resurser och ger minsta
möjliga miljöpåverkan, detta genom hela produktens livscykel.
10. God design är så lite design som möjligt - Håll det enkelt, låt designen
fokusera på de väsentliga aspekterna och belasta inte produkten med
onödigheter.
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3 METOD & GENOMFÖRANDE
Kapitlet innehåller projektets genomförande och den processmodell som
använts. Här beskrivs också processens tre faser och de metoder som använts
samt varför metoderna valts.

3.1 PROCESS
Innan processutvecklingen påbörjades upprättades en projektplan samt en
tidsplanering för projektet. Därefter följde projektet en
processmodell inspirerad av den iterativa designprocessen Human centered
design. Human centered design betyder att designa med människan i fokus och
att ta hänsyn till människans behov och förutsättningar (Wikberg Nilsson et al.,
2015).
Designprocessen valdes som inspirationskälla för att involvera användaren i
processen och därmed öka förståelsen kring användarens behov och situation.
IDEO (2015) menar att man finner svaret genom och hos användarna som
upplever problemet i vardagen.
Processen innehåller tre faser, kontextfas, idéfas och konceptfas, se Figur 1.

Figur 1. Visar processens olika faser.

Under kontextfasen undersöktes användarnas behov och information kring
situationen samlades in för att skapa förståelse. I nästa fas, idéfasen användes den
kunskap och inspiration som inhämtats i den tidigare fasen till att utforska både
design och funktion. I den sista fasen, konceptfasen arbetades det slutliga
konceptet fram.
6

3.2 PROJEKTPLANERING
Vid starten av projektet skapades en projektplan för hur arbetet steg för steg
skulle genomföras. I projektplanen klargjordes även projektets syfte och mål
samt en problemformulering. Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) är
planeringens syfte att komma igång med arbetet och börja fördjupa sig i
uppdraget.
Projektplanen sammanställdes sedan i en tidsplanering i form av ett Ganttschema där projektets aktiviteter och tidsomfattning klargjordes. Ett Ganttschema användes för att snabbt visualisera de tänkta aktiviteternas tidsåtgång
(Johannesson et al., 2013). Viktiga datum för deadlines tydliggjordes enkelt med
Gantt-schemat, se bilaga 1.

3.3 KONTEXTFAS
Under kontextfasen har användarnas behov undersökts och information har
samlats in för att öka förståelsen kring situationen, se Figur 2.

Figur 2. Kontextfasen.

När kontext utforskades användes metoder för att samla in både kvalitativa data
och kvantitativa data. Vid design och utvecklingsarbeten är detta viktigt för att
skapa så god förståelse som möjligt kring situationen och användarna (Wikberg
Nilsson et al., 2015). Information har samlats in med hjälp av intervjuer och en
enkätundersökning. Kontextfasen innefattade också en konkurrensanalys samt
framtagning av persona.
3.3.1 ENKÄTUNDERSÖKNING
Enkäter är en metod för att samla in information från en stor mängd människor
men enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) är det viktigt hur frågorna utformas.
Det är viktigt att fundera över vad man vill få svar på och utforma frågorna
därefter.

För att samla in den kvantitativa informationen utformades en
7

enkätundersökning, se bilaga 2. Syftet med enkäten var främst att samla in
information om rutiner kring planering av vardagen men också att undersöka
vad som stressar människor. Nedan kan exempel på frågor ses som enkäten
innehöll:
• Vad blir du stressad av?
• Använder du dig av något planeringsverktyg?
• Vad planerar du med ditt verktyg?
• Vilken tid på dygnet använder du ditt verktyg?
Eftersom utbrändhet finns bland flera yrken, åldersgrupper och eftersom det inte
diskuteras öppet var det var svårt att nå ut till den exakta målgruppen. Enkäten
skickades ut till studerande inom Teknisk design på Luleå tekniska universitet
via mejl och delades även på sociala medier där vem som helst kunde besvara
den.
3.3.2 INTERVJUER
För att samla in information kring människors tankesätt, åsikter och för att förstå
varför är intervjuer en metod man kan använda sig av. Intervjun kan vara mer
eller mindre strukturerad beroende på vad syftet med intervjun är. Strukturerade
intervjuer passar bra vid insamling av kvantitativa data medan en ostrukturerad
intervju är att föredra när kvalitativa data ska samlas in. (Bohgard et al., 2009).
Kvalitativ datainsamling handlar om att fråga och lyssna, enligt Wikberg Nilsson
et al. (2015) är det extra viktigt att lyssna för att lära sig av användaren.

Till projektet samlades kvalitativa data in genom semi-strukturerade intervjuer. I
samband med enkätutskicket skickades också en beskrivning av den sökta
målgruppen och en förfrågan om att delta i en intervju ut. Totalt intervjuades
sex personer. Hälften av dessa kontaktades via intervjuförfrågan som skickats ut
via mejl och resterade intervjuade var bekanta till bekanta eller vänner till andra
personer som intervjuats. Samtliga personer som intervjuades var tjejer och
åldern varierade från 21 år till 28 år. Bakgrundsfakta om de intervjuade kan läsas
nedan:
• Person A är 25 år och arbetar halvtid i butik. Hon arbetar också som
danstränare och varannan helg eller mer sällan jobbar hon på nattklubb.
Hon tycker om att röra på sig och planerar och sparar för att köpa en
hund. Person A lever tillsammans med sin sambo och har tidigare varit
utbränd.
• Person B är 24 år och arbetar heltid som frisör och som träningsinstruktör
ibland på kvällarna. Hon tycker om att träffa människor och bor ihop
med partner. Person B var utbränd och sjukskriven i över 100 dagar.
• Person C är 26 år, bor ensam och arbetar heltid. Hon var helt sjukskriven
i ungefär två månader under våren 2016. Person C blev sjukskriven
under den tiden hon studerade och arbetade samtidigt.
• Person D är 28 år och delar lägenhet tillsammans med en kompis. Hon
studerar och under år 2012 var hon sjukskriven i sex månader och sedan
sjukskriven fram och tillbaka under 1,5 års tid.
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• Person E är 21 år och hösten 2017 blev hon sjukskriven och gick i KBTterapi. Innan sjukskrivningen studerade hon heltid samt arbetade extra
vid sidan om studierna. Hon var också aktiv i studentföreningar.
• Person F är 27 år och bor tillsammans med sambo. Efter två års studier
blev hon sjukskriven Hon studerar deltid för att slutföra sina studier.
Majoriteten av intervjuerna genomfördes över telefon och resterande intervjuer
genomfördes vid fysiskt möte. Intervjuerna genomfördes som en öppen
konversation men det fanns ett antal förberedda frågor och ämnen som
intervjuerna syftade till att behandla. Exempel på frågor som intervjun utgick
ifrån kan ses nedan:
•
•
•
•
•

Vad blir du stressad av?
Hur påverkade/påverkar stressen vardagen?
När känner du att du har kontroll på vardagen?
Hur planerar du nu kontra när du var som mest stressad?
Hade du kunnat gjort något annorlunda för att förhindra/minska stressen?

Alla intervjuer anpassades efter den intervjuade och situationen för att ge
utrymme till användarens egna reflektioner och tankar. Syftet med intervjuerna
var att skapa en djupare förståelse för användarna. Varje intervju varade i cirka
30 minuter och undertiden fördes anteckningar.
3.3.3 KONKURRENSANALYS
Metoden används för att undersöka lösningar som redan finns på marknaden.
Metoden används också för att inspireras och se hur andra löst samma behov och
problem som identifierats, detta genom att titta på redan befintliga lösningar
(Wikberg Nilsson et al., 2013). Vid konkurrensanalysen besöktes fysiska affärer
för att se utbudet som du enkelt kan köpa. Ostrukturerade sökningar kring
planering gjordes också på nätet, via bland annat tjänsten Pinterrest. De
befintliga lösningarna sammanställdes och kategoriserades upp i ett kollage.
Kollaget gav en överblick på vad som finns på marknaden och genomförandet
av kollaget var en del av analysen.

3.4 LITTERATURSTUDIE
För att undersöka teorier och för att samla in kunskap inom området användes
sökmotorerna Primo (bibliotekets sökmotor på LTU) och Google Scholar.
Bibliotekets sökverkstad på Luleå tekniska universitet var till stor hjälp när rätt
sökord skulle tas fram. Stress, utbrändhet, planering, välmående, kontroll och
livskvalité är exempel på sökord som användes.
Bibliotekspersonalen på universitetet var även till god hjälp med att beställa hem
och leta efter rätt böcker då många böcker låg nedpackade pga. av takras. Detta
begränsade möjligheten att gå och bläddra bland intressanta böcker och flera
besök gjordes på stadsbiblioteket i Luleå där personalen också var till stor hjälp.
Ett flertal av böckerna som används är tidigare använd studentlitteratur samt en
del böcker som studenter inom Teknisk design och Psykologi rekommenderat.
Förutom artiklar och böcker har även information hämtats från webbsökningar.
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3.5 ANALYS
Den kvantitativa informationen från enkäter och den kvalitativa informationen
från intervjuer som samlats in analyserades med hjälp av klustring och
användarnas behov togs fram. Därefter skapades en persona.
3.5.1 ANALYS AV DATA
För att analysera data användes metoden klustring eller kategorisering. Hycner
(1985) menar att relevant data lättare tas fram genom att gruppera liknande data i
samma kategori.

Informationen som samlats in från främst intervjuerna men också från
enkätundersökningen skrevs ned på post-it lappar och kategoriserades upp,
exempel på kategorier var funktioner och integrera. Liknande post-it lappar
grupperades och gav en bra överblick över kontext, se Figur 3.
Med hjälp av klustringen kunde mönster och likheter lättare ses bland den
information som samlats in. Informationen analyserades och därefter togs
användarnas behov fram.

Figur 3. Klustring av information.

3.5.2 PERSONA
För att kartlägga de faktorer som påverkar interaktionen mellan användaren och
produkten användes persona. Persona är fiktiva karaktärer som ska representera
användarna i den tänkta målgruppen. En persona beskriver egenskaper, behov
och känslor hos användaren och kan vara bra att använda för att tydliggöra att
det är en verklig person som produkten ska designas för (Johannesson et al.,
2013).

En persona kan hjälpa till att kommunicera och uppmärksamma användarens
behov och värderingar (van Boeijen, Daalhuizen, Zijlstra, van der Schoor,
2014). Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) kan en persona ge stöd åt empatin
för användarna.
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Information som samlats in genom intervjuer användes vid utformningen av
persona. Intervjuerna kompletterades sedan med den kvantitativa data som
samlats in med hjälp av enkätundersökningen där mönster kring användarnas
rutiner analyserats. Under analysen och framtagningen av persona söktes typiska
drag hos användaren. Citat från användarna skrevs ned och kategoriserades för
att hitta mönster hos användarna. Resultatet från kontextanalysen användes och
underlättade skapandet av persona. Resultatet sammanställdes i ett kollage.

3.6 IDÉFAS
Under idéfasen har olika metoder använts för att utforska och skapa idéer, se
Figur 4. En moodboard togs fram och idégenerering utfördes med metoden
brainstorming, detta gjordes ett flertal gånger under fasen. Ett inspirerande besök
gjordes också på hjälpcentret Huvudsaken i centrala Luleå.

Figur 4. Idéfasen.

3.6.1 MOODBOARD
En moodboard är ett kollage, en samling av bilder som visualiserar en känsla.
Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) kan valet av bilder hjälpa dig att förstå
vilken upplevelsen du önskar att den slutliga lösningen ska ge.

En moodboard togs fram för att undersöka känslan av användandet. Bilder
hittades genom ostrukturerade sökningar på nätet. Bilderna sammanställdes sedan
i ett kollage. Kollaget skrevs ut och användes under processens gång, framförallt
vid konceptutvecklingen.
3.6.2 BRAINSTORMING
Metodens syfte är att generera så många idéer som möjligt för att lösa problemet.
Deltagarna kan också bygga vidare på varandras idéer samt bli inspirerade av
varandra till att skapa nya idéer (Bohgard et al., 2009).

Tidigt under idéfasen utfördes en brainstorming. Brainstormingen utfördes för
att till en början samla in en stor mängd idéer som sedan kunde byggas vidare
på. Metoden genomfördes tillsammans med fyra andra personer där åldern
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varierade mellan 22 år till 26 år. Deltagarna är vänner som arbetar som
produktutvecklare inom industrin, inom handels, äldreomsorgen, och med
teater. En mångfald bland deltagarnas erfarenhet önskades för att få olika
infallsvinklar och idéer.
Eftersom alla inte var bekanta med metoden brainstorming sedan tidigare
förklarades metoden samt de förhållningsregler som rekommenderas. För att
mjuka upp stämningen och aktivera hjärnan började vi med en
uppvärmningsövning innan brainstorming på ämnet utfördes. Uppvärmningen
bestod av att skriva ned alla tänkta användningsområden för ett gem förutom det
faktiska syftet med gemet. Metoden utfördes under korta tidsbegränsningar och
efter varje tidsintervall presenterade deltagarna sina idéer och diskuterade idéerna
vidare i grupp så fler idéer kunde skapas.
Till en början utfördes brainstormingen på ämnet ”planeringsverktyg” och sedan
utfördes brainstormingen kring behov och delfunktioner. Dessa var bland annat
att ”hantera stress”, ”spara information”, ”sänka höga krav på sig själv” och att
”komma ihåg”. Detta gjordes för att undersöka ämnet och för att få fram en stor
mängd av idéer.
Metoden användes också vid ett senare tillfälle för att ta fram ytterligare idéer.
Detta gjordes tillsammans med en av de tidigare deltagarna som arbetar med
produktutveckling inom industrin.
3.6.3 BESÖK PÅ HUVUDSAKEN
Ett besök på resurscentret Huvudsaken gjordes för att få inspiration till projektet.
Huvudsaken är ett resurscenter för kognitivt stöd inom hälso- och sjukvården i
Norrbotten. De hjälper människor med att hitta rätt hjälpmedel för att hantera
sin vardag och omvärld. Det kan handla om förmågan att minnas,
problemlösningsförmåga eller att orientera sig i tid och rum.

På Huvudsaken fick jag hjälp av Ewa Öhström-Holmqvist som visade befintliga
lösningar och hjälpmedel till att planera sin vardag och för att visualisera tid. På
Huvudsaken arbetade dom mycket med färger, symboler och pictogram för att
göra hjälpmedlen tydligare och lätta att förstå.
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3.7 KONCEPTFAS
Under konceptfasen har koncept utformats, prototypats och testats, se Figur 5.
Metoden morfologisk matris genomförts, under metodens skapades nya idéer
och idéer från tidigare brainstorming användes för att kombinera koncept.
Under konceptfasen skapades också prototyper och testades.

Figur 5. Konceptfas.

3.7.1 MORFOLOGISK MATRIS
Metoden morfologisk matris genererar ett flertal lösningar på kort tid. Olika
kriterier, funktioner sätts upp för att finna dellösningar som sedan kan
kombineras på olika sätt (van Boeijen et al., 2014). Enligt Wikberg Nilsson et al.
(2015) kan det underlätta utvecklingen av lösningar att bryta ned
huvudfunktionen i delfunktioner.

Metoden användes tillsammans med fyra andra personer, alla deltagare hade
olika bakgrunder och erfarenheter. Personerna som deltog var mellan 23år och
27år och arbetar inom restaurang, handels, med idrott och en studerar till
sjuksköterska. Innan metoden påbörjades gjordes en uppvärmningsövning där en
sax skickades runt bland deltagarna och varje person skulle säga vad saxen kunde
användas till förutom saxens egentliga uppgift. Denna övning gjordes för att
komma in i rätt kreativa stämning. Därefter presenterades metoden för gruppen.
Planeringsverktyget delades upp i delfunktioner och skrevs upp på en
whiteboard, se Figur 6. Varje deltagare försågs med penna och post-its som
lösningar till delfunktionerna skrevs ned på. Lösningarna till delfunktionerna
kombinerades på ett flertal sätt och koncept diskuterades fram. Tidigare idéer
från brainstormingen som löste delfunktionerna användes också vid
framtagningen av koncepten. Ett flertal koncept diskuterades fram, dessa
uppfyllde användarnas behov olika bra.
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Figur 6. En illustration av delfunktioner samt lösningar.

Personan Kim presenterades för deltagarna för att skapa en förståelse för
användargruppen, de framtagna behoven hos användarna presenterades också.
För att slutligen välja tre koncept att gå vidare med diskuterades koncepten.
Koncepten diskuterades i relation till hur väl de uppfyllde de behov som
definierats hos användarna. Personan underlättade vid diskussionen genom att
tydliggöra behoven och hos användarna samt förståelsen för användargruppen.
Efter diskussioner valdes tre olika koncept som gruppen tillsammans tyckte
uppfyllde användarnas behov bäst.
3.7.2 TEST AV KONCEPT MED ANVÄNDARE
Metoden upplevelseprototypa kan användas under designprocessen och vid
beslutstagning gällande designen. Metoden används för att utforska och
kommunicera lösningsförslag kring hur designen används och upplevs, detta
genom skisser och olika typer av modeller (Buchenau & Suri, 2000).

För att besluta vilket av koncepten att gå vidare med involverades användarna.
Två av de intervjuade träffades i deras hemmamiljö och modeller samt uppgifter
hade förberetts inför mötet. Användarna fick känna och testa att använda
prototyperna, se Figur 7.
De fick i uppgift att planera med prototyperna och undertiden diskuterades
upplevelsen och åsikter kring koncepten. Mötet med användarna var tidigt på
förmiddagen och användarna fick i uppgift att planera in resterande av dagens
planer med koncepten. De fick också i uppgift att planera in en aktivitet som
skulle genomföras längre fram i tiden. Användarna hade tillgång till pennor i
olika färger samt linjaler av olika slag.
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Figur 7. Bild från ett användartest.

Vid ett senare tillfälle träffades ytterligare två användare och för att testa att
använda prototyperna. Dessa personer deltog inte i de tidigare intervjuerna men
uppfyllde ändå målgruppen och var bekanta till en vän. Personerna fick samma
uppgifter som i det tidigare testet och koncepten diskuterades undertiden
uppgifterna utfördes.
Baserat på användarnas upplevelse samt hur väl koncepten uppfyllde behoven
som identifierats hos användarna valdes ett av koncepten för vidare utveckling.
3.7.3 UTVECKLING AV KONCEPT
Efter användartestet valdes ett koncept för vidare utveckling, för att utforska
konceptet skissades olika alternativ av fram. I detta skede utforskades konceptets
funktion.

Senare utforskades även konceptets utseende, då involverades användare i
processen. Detta genomfördes vid två olika möten, i första mötet diskuterades
konceptets utseende tillsammans med en användare och i andra mötet
diskuterades konceptets utseende tillsammans med de två användare som deltog i
det andra användartestet. Flera alternativ på designen av konceptet visades för
användarna. Syftet var att få feedback och att ta reda på hur de olika alternativen
av konceptets design uppfattades av användarna.
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4 RESULTAT
Detta kapitel innehåller resultaten från de olika faserna, kontextfasen, idéfasen
samt konceptfasen. Resultaten presenteras med beskrivande text och bilder
nedan.

4.1 RESULTAT FRÅN KONTEXTFASEN
Under denna rubrik presenteras resultatet från den informationsinsamling som
genomförts.
4.1.1 KONKURRENSANALYS
Resultatet av konkurrensanalysen sammanställdes i ett kollage, se bilaga 3. I
butik erbjöds individuella kalendrar i portabla format. Majoriteten av
kalendrarna hade veckovisa uppslag eller visade en dag per blad. I slutet av
kalendern fanns sidor tänkta till att fylla i telefonnummer eller mejladresser samt
linjerade blad att fylla med vad man önskar. Förutom de färdiga kalendrarna
erbjuder märket Filofax en kalender i flera format som du kan fylla med
linjerade blad, kalenderår och blanka blad.

I butik erbjöds också större kalendrar att hänga på väggen. De flesta i färgglada
teman och med flera kolumner så flera personer kan använda samma kalender.
En anpassningsbar bok som kallas Bullet journal med prickiga blad fanns också i
butik. Bladen i boken innehåller inga datum eller dagar utan är endast prickiga,
användaren skriver själv i det den önskar. Den kan användas som till exempel
anteckningsbok eller kalender, det är helt upp till användaren.
I digital väg finns en uppsjö av kalendrar, både färdiga i mobilen men också flera
att köpa eller ladda ned gratis. Dom flesta erbjuder både års-, månads- och dagsöverblick. För att lägga in en aktivitet bestäms ofta en starttid och sluttid för
aktiviteten och en påminnelse kan aktiveras till aktiviteten om det önskas. I
gratisversionerna kommer det ofta upp push-meddelanden som erbjuder köp
inuti appen.
På datorn kan verktyget Sticky notes som är digitala post-it lappar användas för
planering och dessa kan sorteras och grupperas efter färger.
Förutom digitala kalendrar finns flera appar för att strukturera upp vardagen.
Tjänsten Evernote kan användas för att anteckna och strukturera upp vardagen,
tjänsten kan användas på flera plattformar och delas med vänner och familj.
Tjänsten ReQall kan användas för att skapa listor och anteckningar i text eller
som röstmeddelande. ReQall hjälper också till med att påminna dig via
textmeddelande, röstmeddelande eller mejl om så önskas.
En liknande tjänst till ReQall är en app som heter YouNote som också tillåter
dig att göra listor samt anteckningar i text och som röstmeddelanden. YouNote
erbjuder dig också påminnelsefunktioner och det finns även möjlighet att rita
anteckningar om text eller röstmeddelande inte vill användas.
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4.1.2 ANVÄNDARNAS BEHOV
De behov som identifierats hos användarna kan ses i Figur 8. Från intervjuerna
kunde behovet av utrymme för egna anteckningar i planeringsverktyget
identifieras. Detta var någonting som önskades både bland dem som använde en
digital kalender och bland dem som använde en fysisk kalender. Majoriteten av
de personer som intervjuades skrev antingen en ”to do list” för hand eller kände
att det var skönt att skriva ned och bocka av grejer med penna. De menade
också att tankarna avlastades genom att skriva ned det fysiskt. Ett behov om att
”anteckna för hand” kunde då urskiljas.

Figur 8. De behov som identifierats hos användarna.

Ett annat behov som identifierades ur informationen var att det är viktigt att inse
sina begränsningar, att inte ta på sig för mycket och att inte planera in för många
aktiviteter. De intervjuade menade att det var svårt att uppfatta hur mycket som
man hinner och tidsåtgången för en aktivitet. Exempelvis vid skapandet av en
daglig to do list, tänkta aktiviteter punktas upp och ingen vidare reflektion krävs
över tidsåtgången. Det är lätt att planera in fler aktiviteter än vad användaren
hinner på en dag. De intervjuade som skrev dagliga to do list menade att
punkter ofta flyttades vidare till morgondagen då de inte hann utföras. En känsla
över att inte vara tillräckligt bra eller effektiv nog kunde då infinna sig hos
användaren även då det inte behövde vara utfallet. Utfallet behövde inte bero på
att användaren presterat dåligt utan kunde var en följd av att planeringen från
början var orealistisk, att fler aktiviteter än vad användaren har kapacitet att
utföra planerats in.
Hela 71,6% av dom som besvarade enkäten blev stressade av inre krav och detta
var något som alla de intervjuade också tog upp. En av de intervjuade beskrev
det såhär:

”Om jag planerade att gå upp klockan 8 för att plugga men istället klev upp
klockan 9 fick jag dåligt samvete, tyckte att jag var dålig som inte klivit upp
tidigare och sedan blev jag stressad av att jag inte höll min planering”
En annan av de intervjuade berättade om en oro som fanns under studietiden:

”Medan jag studerade var jag involverad i föreningar och arbetade på sidan. Jag
kände en press att jag inte skulle vara tillräckligt bra när jag kom ut i arbetslivet
så jag ville ha meriter på mitt CV”
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Känslan av att ha kontroll på sin vardag genom en bra planering var också
någonting som de intervjuade tyckte var viktigt. Flera menade att just känslan av
att inte ha kontroll gjorde dom stressade. När dem upplevde stress förvärrade
deras egna tankar situationen och genom att ”bryta ens mindset”, att stanna upp
och bryta tankegångarna kunde upplevelsen av stress minska.
Från enkätundersökningen framkom det att det var viktigt att kunna ta med sig
sitt planeringsverktyg samt att planeringstyget kunde anpassas efter ens egna
behov beroende på vad man fyller sin vardag med.
Förutom de tidigare nämnda behoven var det viktigt att planeringsverktyget
skulle vara lätt att använda och förstå enligt enkätundersökningen.
11,5 % av dem som besvarade enkätundersökningen svarade att det blivit
utbrända på grund av för mycket stress och alla av dessa var kvinnor. Samtliga
personer som intervjuades var också kvinnor, två av dem intervjuade
kontaktades genom gemensamma bekanta och resterande kontaktade mig efter
ett mejlutskick där målgruppen söktes.
Från intervjuerna kunde det urskiljas att personer som varit utbrända ville
planera sin vardag, enkäten visade dock att personer som inte upplevt den typen
av stress heller inte hade samma behov av att använda ett planeringsverktyg. Från
intervjuerna kunde det dock urskiljas att det var få som hade medvetna rutiner
gällande planering.
Digitala lösningar valdes bort då det fanns ett behov av att ”anteckna med
händerna”. Sömnen påverkas också under stress och skärmljus från till exempel
mobilen har en negativ inverkan på sömnen. När man använder mobiltelefonen
vid planering är det också lätt att bli distraherad av andra applikationer och pushmeddelanden. Detta resulterade i att projektet har fokuserat på analoga lösningar.
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4.1.3 PERSONA
En persona som representerar den tänkta målgruppen har tagits fram, se Figur 9.

Figur 9. Kollage med personan Kim.

Kim är 23 år och bor tillsammans med sin sambo i en lägenhet i centrala
Uppsala. Kim använder en kalender i A5-format som är lätt att ta med för att
planera sitt privatliv. Förutom vardagsaktiviteter i kalendern skriver Kim en
daglig ”to do list” vid sidan om. Den skriver Kim dagen innan och planerar upp
de tänkta aktiviteterna för morgondagen. Kim flyttar ofta vidare punkter som
inte blivit utförda när morgondagens to do list skrivs.
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4.2 RESULTAT FRÅN IDÉ- OCH KONCEPTFRAMTAGNING
Under denna rubrik presenteras resultatet från den idégenerering som
genomförts samt resultatet från konceptutvecklingen.
4.2.1 MOODBOARD
Kollaget representerar den känslan som önskas vid användandet av
planeringsverktyget. Resultatet av moodboarden kan ses i Figur 10.

Figur 10. Moodboarden som tagits fram.

4.2.2 BRAINSTORMING
Brainstormingen som utfördes tillsammans med fyra andra deltagare och även
senare tillsammans med en deltagare resulterade totalt i cirka 50 idéer. Den
brainstorming som utfördes på ämnet ”planeringsverktyg” resulterade bland
annat i en idé att ha ett kulband där varje kula representerar en aktivitet och
flyttas vidare på snöret när den är utförd. Andra exempel på idéer som togs fram
under metoden var att ha ett planeringsverktyg på kylskåpet av magneter eller
ett verktyg likt Skalmans mat- och sovklocka som berättar för användaren när
aktiviteterna ska utföras.

Brainstormingen utfördes också på behov och delfunktioner som exempelvis
”hantera stress”, ”spara information”, ”sänka krav på sig själv” och att ”komma
ihåg”. Exempel på idéer som togs fram då var att ha en papegoja på axeln som
pickar användaren på halsen för att komma ihåg möten och aktiviteter, att få
påminnelser och spara information genom ljudinspelning, att hantera stress med
hjälp av doftimpulser som tar fram olika känslor hos användaren. Olika idéer för
att hantera stress genom fysisk träning, mindfulness eller andningsövningar
uppkom också.
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4.2.3 BESÖK PÅ HUVUDSAKEN
På Huvudsaken hämtades inspiration och vikten av att arbeta med symboler och
färger tydliggjordes. En lösning som gjorde avtryck var en tavla med en stapel
som visualiserade tiden där du planerade in dina aktiviteter under dagen vid rätt
klockslag. Det hjälpmedlet kan ses längst ned till höger i Figur 11.

Figur 11. Visar bilder på befintliga lösningar från hjälpcentret Huvudsaken.
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4.2.4 KONCEPT
Under rubriken presenteras de tre koncept som togs fram med hjälp av metoden
morfologisk matris.

Koncept Nyckelring
Konceptet innefattar en nyckelring som går att öppna och stänga, se Figur 12. På
den fästs kort av tjockare papperslag. Tanken är att det ska finnas blanka kort
men också en del färdiga kort, till exempel månadsöversikter och olika typer av
kategorikort. Kategorikorten ska skilja sig från de blanka korten underlätta när
användaren bläddrar bland korten. Träning och rutiner är exempel på
kategorikort. Bakom kategorikortet träning kan blanka kort som användaren
fyller i med träningsscheman eller träningsmål placeras. Användaren väljer själv
vad för kort som ska sitta på nyckelringen, både färdiga och egenskrivna. Det är
också upp till användaren hur nyckelringen används, hur systemet kring
planeringen ska vara.

Figur 12. Koncept Nyckelring.

Om till exempel ett möte eller en aktivitet i framtiden ska planeras in kan ett
kort skrivas med rätt datum och aktivitet, sedan placeras kortet bakom rätt
månadsöversikt. Om datumkorten placeras och ordnas efter datum kan sedan
kortet enkelt tas bort när datumet passerats eller aktiviteten utförts. Storleken på
konceptet är lite mindre än en kortlek så att den ska vara enkel att ta med.
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Koncept Pärm
Konceptet bygger på att användaren själv kombinerar ihop sitt planeringsverktyg
i en pärm, se Figur 13. Tanken är att olika mallar finns att tillgå. Användaren
kan välja ett kalendarium med veckovisa uppslag eller en dag per blad beroende
på behovet. Pärmen kan också fyllas med bland annat mallar för checklistor,
linjerade blad för anteckningar och blanka blad att skissa på. Mallar till att för
sömnlogg, måendelogg och planera framtida mål är också sådant användaren kan
fylla sin pärm med. Storleken på pärmen är a5.

Figur 13. Koncept Pärm.
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Koncept Cirkel
Koncept Cirkel är en dagsplanerare som påminner om en klocka i designen. I
Figur 14 visas ett exempel på en ifylld dag, cirkeln är tio centimeter i diameter.
Konceptet har endast timanvisningar, tårtbitarna som representerar tidsåtgången
för den tänkta aktiviteten fylls i av användaren. Användaren fyller i de aktiviteter
som planeras för dagen samt hur lång tid de beräknas ta. Konceptet visualiserar
den tid som kan disponeras varje dag och ger en översikt för dagens schema.
Användaren kan också använda konceptet i utredande syfte då den ger en
översikt på vad användaren fyller sitt liv med. Cirkeln har en diameter på tio
centimeter

Figur 14. Koncept Cirkel.

4.3 RESULTAT FRÅN KONCEPTUTVECKLING
Under denna rubrik redovisas resultatet från användartesterna samt konceptvalet
och vidareutveckling av det valda konceptet.
4.3.1 ANVÄNDARTESTER
Användartester genomfördes med fyra användare vid två olika tillfällen. Brister
hos konceptet Nyckelring framkom under testen med användarna. Hur
prototypen skulle användas var till en början svårt att förstå. Det var också svårt
att få en överblick av planeringen eftersom aktiviteterna låg placerade efter
varandra på nyckelringen och krävde att användaren bläddrade bland korten.
Användarna menade att formatet var bra och lätt att ta med sig dock var
användarna överens om att konceptet inte kunde ersätta en kalender utan skulle
användas som ett komplement.

Att göra en dagsplanering med konceptet upplevdes av användarna som
onaturligt eftersom inga färdiga datum fanns utan tanken är att man själv fyller i
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det man vill ha bland korten. Att planera en aktivitet i framtiden var lättare att
genomföra men användarna upplevde att det var svårt att få en översikt på
framtida aktiviteter och att det var tidskrävande att bläddra bland korten. Positivt
med konceptet var dock känslan när en aktivitet var utförd och kortet kunde
ryckas och slängas. Att verktyget kunde anpassas och fyllas med kort efter
användarens behov sågs också som en fördel.
Användarna uppskattade idén med att utforma sitt eget planeringsverktyg med
konceptet Pärm. Både att göra en dagsplanering samt att planera in en framtida
aktivitet upplevdes som lättförståeligt av användarna då koncept Pärm fungerar
som en vanlig kalender. Det som däremot var mer intressant var upplevelsen
kring att sätta ihop sitt egna planeringsverktyg. De menade att det kan vara svårt
att hitta en färdig kalender som tillhandahåller ens personliga önskemål. Ofta blir
det en kompromiss där den kalender som är bäst lämpad inhandlas. Konceptet
Pärm var lätt att förstå men hjälper inte användaren med att planera realistiskt
som koncept Cirkel gör.
Koncept Cirkel möttes med både positiv och negativ kritik av användarna. Hur
konceptet skulle användas för att planera in dagens aktiviteter var lätt att förstå.
Det gick däremot inte att planera en aktivitet längre fram i tiden med konceptet
och användarna var överens om att detta var ett komplement till en analog eller
digital kalender.
Användarna tyckte om idén att bestämma när aktiviteterna skulle utföras och att
fylla i cirkeln upplevdes som roligt och avslappnande. Under testet blev det
tydligt att en del av användarna inte reflekterat tidigare kring tidsåtgången för
aktiviteter som de planerar in under dagen. En användare beskrev det såhär
undertiden hon fyllde i koncept Cirkel:

”Jag ser nu när jag börjat göra tårtbitar för dagens aktiviteter att jag inte kommer
hinna åka iväg och träffa min kompis ikväll, det får jag göra en annan dag”
Användarna tyckte konceptet gav en bra överblick på dagens planer och tyckte
att det blev tydligt med när varje aktivitet visades som en tårtbit.
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4.3.2 UTVECKLING AV KONCEPT
För att utmana och utforska konceptet Cirkel skissades flera alternativ fram.
Layouten av tiden utforskades, se Figur 15. En idé var att dela upp dygnet i en
inre och en yttre cirkel, där den inre cirkeln innehöll nattimmarna. Detta för att
optimera användandet av yta då färre anteckningar görs under nattimmarna.
Natt- och dagtimmarna uppskattades ungefärligt vid konceptutvecklingen.

Natt- och dagtimmarna testades även att placeras på olika sidor av cirkeln, på
fram och baksida. Avståndet mellan timvisningarna justerades också så att
dagtimmarna fick mer yta än nattimmarna.

Figur 15. Utforskning av konceptets layout.

Därefter utforskades upplevelsen av konceptet. Timvisningens layout justerades
för att undersöka känslan hos produkten. Även markeringen av mittpunkten
utforskades. Detta gjordes med hjälp utav användare. Fyra förslag på
tidsmarkeringens layout skapades och efter diskussion valdes en utav dem.
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I samråd med användare valdes alternativ 3 längst ned till vänster, se Figur 16.
Det är en kombination av prickar och streck, prickarna representerar heltimmar
och strecken representerar halvtimmar. Användarna upplevde alternativ 4 med
streck på både hel- och halvtimmar som stressande och för lik en klocka.
Alternativ 2 med prickar på både hel- och halvtimmar upplevdes inte som lika
tydligt jämfört med alternativ 3. Alternativ 3 valdes också framför alternativ 1 i
samråd med användaren då båda var överens om att den upplevdes som mer
harmonisk och tydlig.

Figur 16. Utforskning av timvisning.
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Mittmarkeringens design på konceptet utforskades också tillsammans med
användare, se Figur 17. Alternativ 4 valdes till det slutliga konceptet. Beslutet
togs baserat upplevelsen av de olika alternativen.

Figur 17. Utforskning av mittpunkten.
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4.4 SLUTLIGT RESULTAT
Det slutgiltiga resultatet är ett koncept som heter Pocket time. Pocket time är en
portabel dagsplanerare men en diameter som är tio centimeter. Den visualiserar
timmarna på ett dygn och liknar en klocka i utseendet. Användaren fyller själv i
sin Pocket time utifrån vad som ska göras under dagen. Hur Pocket time ser ut
innan den är ifylld kan ses i Figur 18. Ett exempel på hur Pocket time kan
användas visas i en bildserie nedan.

Figur 18. Oanvänd Pocket time.

För att fylla i en aktivitet börjar användaren med att bestämma antingen
starttiden eller sluttiden för aktiviteten. Sedan dras ett streck från cirkelns
ytterkant mot mittmarkeringen klockslaget aktiviteten planerar att starta
exempelvis. Därefter görs samma sak när aktiviteten planerar att sluta. En tårtbit
som representerar aktivitetens tid har då skapats, se exempel i Figur 19.
Användaren kan sedan skriva eller rita vad för aktivitet som planeras att utföras i

Figur 19. Pocket time med aktiviteten sova utritad.
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tårtbiten. Användaren planerar att gå och lägga sig klockan 22 och sedan stiga
upp dagen efter klockan 06.30
Användaren börjar sedan att arbeta klockan 07.45 fram till klockan 10.00.
Klockan 10.00 har användaren ett möte på banken. Användaren använder färger
för att tydliggöra aktiviteten jobb, se Figur 20.

Figur 20. Pocket time med aktiviteterna sova, jobb och möte ifyllt.

Därefter planeras lunchen in och sedan ska användaren tillbaka till jobbet, se
Figur 21. En påminnelse om en deadline läggs in och uppmärksammas med en
röd stjärnsymbol. Klockan 16.00 slutar användaren jobbet.

Figur 21. Pocket time med en röd stjärnsymbol för deadline.

Efter jobbet klockan 17.30 har användaren bokat bord och ska ut och äta med
några vänner på Pinchos. Roliga aktiviteter markerar användaren med en rosa
färg. Efter middagen har användaren planerat in egen tid för avslappning och
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nedvarvning med musik innan sängdags. Detta har användaren valt att anteckna
med symboler av noter, se Figur 22.
Pocket time ger användaren en dagsöverblick på planerade aktiviteter för dagen.
Pocket time visualiserar också tidsåtgången för dessa aktiviteter. Hur den fylls i
är upp till användaren, den kan både fyllas med text, genom att använda färger
och med symboler.

Figur 22. Exempel på hur en ifylld Pocket time kan se ut.

Pocket time är tänkt att vara tillverkad i kraftigare papper där användaren skriver
en ny Pocket time för varje dag. När dagen är slut kan Pocket time sparas för att
utvärdera hur dagarna spenderas.
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5 DISKUSSION
Projektets processmodell inspirerades av den iterativa designprocessen Human
centered design. Processen är egentligen utformad för att genomföras i grupp
och detta projekt har endast genomförts av en person. Att arbeta i grupp eller
tillsammans med någon hade underlättat projektet då det är betryggande med
möjligheten att diskutera, särskilt vid beslut och val. Då tiden begränsade
detaljutvecklingen av konceptet hade ett mer utvecklande koncept kunnat tagits
fram om arbetet skett i grupp.
Att använda sig utav en itererande process har varit bra. Vid teoriinsamlingen var
det till en början svårt att veta vilken kunskap som söktes och krävdes, mycket
information samlades in som sedan inte användes under projektets gång. Vid
tillfällen när det känts som att projektet stått still har det varit effektivt att gå
tillbaka för öka förståelsen, till exempel genom att titta på användarnas behov.
Även när teoriinsamlingen utfördes var det effektivare att istället gå vidare och
sedan gå tillbaka och söka den information som behövdes under projektets gång.
Under projektet har användarna involverats i kontextundersökningen, genom
metoden upplevelseprototypa och även vid vidareutvecklingen av konceptet. Jag
tror att involveringen av användarna har varit betydande för resultatet eftersom
projektet utförts ensam. Detta har minskat risken för att designa en lösning efter
eget tyckande.
Den morfologiska matrisen upplevdes som svår att använda då huvudfunktionen
inte var tillräckligt definierad. Det var svårt att fastställa delfunktionerna som
skulle användas och gruppen låste sig vid användarnas behov. Metoden
anpassades efter planeringsverktyget men då den inte var optimal för situationen
skapades mest förvirring, I efterhand tror jag idé- och konceptframtagningen
fungerat smidigare om en annan metod valts.
Kontextundersökningen innehöll bland annat intervjuer och en
enkätundersökning. Det var svårt att nå ut till rätt målgrupp vid
enkätundersökningen så enkäten skickades ut till en blandad målgrupp.
Enkätens utformning och frågor möjliggjorde ändå att relevant data kunde
utläsas från en eftersökta målgruppen. Detta eftersom användaren fick fylla i sin
ålder samt svara på frågor kring utbrändhet och stress.
Enkäten gav ett oroande resultat när hela 11,5% av personerna som besvarade
enkäten varit utbrända på grund av stress. Resultatet visar att framtagningen av
ett planeringsverktyg är relevant och aktuellt. 71,6% av dem som besvarade
enkäten blev stressade av inre krav, vilket tyder på att ett planeringsverktyg inte
kan lösa hela problemet. Detta var någonting som de intervjuade också
bekräftade då de hade höga krav på sig själva. Inre prestationskrav och press
tolkar jag som ett samhällsproblem.
Alla som besvarade att de varit utbrända på grund av stress var kvinnor och det
var även alla som intervjuats. Detta betyder att konceptet är baserat på kvinnors
behov vilket kan medföra att konceptet endast är utformat för att passa kvinnor.
Eftersom ingen information kring mäns behov eller vanor kunde samlas så är det
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svårt att säga om konceptet möter utbrända mäns behov också. Anledningen till
detta kan nog grunda sig i de könsroller som finns i samhället.
Behoven som definierats grundar sig mest i den kunskap som samlades in vid
intervjuerna. Under intervjuerna försökte jag läsa mellan raderna men det var
svårt, jag upplevde att de intervjuade redan hade en klar blid kring vad för typ av
planeringsverktyg som skulle tas fram. De flesta var redan inställda på att det
skulle vara en kalenderapp eller en fysisk kalender. Jag antar att utfallet var så
därför att de flesta planeringsverktyg som finns att tillgå på den gemena
marknaden är just kalendrar. En reflektion kring detta är att en del relevant
information kanske missades om de intervjuade hade en färdig lösning framför
sig och pratade utifrån den.
En insikt från projektet är att oavsett vilket planeringsverktyg som används så
kräver det att användaren vill planera annars kommer verktyget att förbli tomt.
Därför är det viktigt att planeringsverktyget är lätt att använda, då det är helt upp
till användaren själv att faktiskt planera.
Från intervjuerna kunde det urskiljas att personer som varit utbrända vill planera
sin vardag, enkäten visade dock att personer som inte upplevt den typen av stress
heller inte hade samma behov av att använda ett planeringsverktyg.
Under utbildningen Teknisk design har vi arbetat mycket med att utforma
produkter och tjänster efter människans behov. Det är någonting som jag tagit
med i detta projekt och kommer att ta med även till framtida projekt. Vid
framtagningen av konceptet har Dieter Rams designprinciper används som stöd
för att få en så god design som möjligt. Det har varit bra med riktlinjer att stödja
sig mot och det är nog också viktigt vid fortsatt arbete.
Pocket time är inte utformad efter någon trend och enligt användarna är
konceptet lätt att förstå. Enligt Wikberg Nilsson et al. (2015) har god design sin
grund i människans behov, god design har eftersträvats genom att involvera
användarna i processen och genom fokusera på användarnas behov.
Även gestaltfaktorerna har varit till hjälp vid utformningen av konceptet
(Monö,1997). Genom att ta i beaktning hur människor uppfattar gestalter kan
en lösning som är lättare att förstå tas fram. Enligt användarna var Pocket time
lätt att förstå, detta kan grunda sig i att konceptet påminner utseendemässigt men
också till viss del funktionsmässigt om en klocka. Detta eftersom tidigare
erfarenheter påverkar hur människor uppfattar gestalter, då det är lättare att förstå
någonting man tidigare varit bekant med (Monö, 1977)
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6 SLUTSATS
Syftet med projektet var att hjälpa människor att strukturera, planera och
underlätta vardagen. Målet var att ta fram ett planeringsverktyg som bidrar till att
öka upplevelsen av välmående hos människor, alltså att minska stressen.
Ett koncept för ett planeringsverktyg har levererats men om det uppfyller syftet
är svårt att besvara. Ett hjälpmedel har tagits fram men då ingen testat Pocket
time under en längre tid är det svårt att säga om konceptet fungerar. En sak är
säker, det är helt upp till användaren själv hur verktyget används. Att endast
införskaffa Pocket time kommer inte underlätta användarens vardag, för ett bra
resultat måste användaren fylla i Pocket time och vara strikt med att följa den
planering som bestämts.

Hur planerar användarna sin vardag och vad använder de för planeringsverktyg?
Genom enkätundersökningen och intervjuer kunde användarnas vanor kring
planering kartläggas. De flesta planerade in vardagliga aktiviteter så som studier,
jobbrelaterat och tandläkarbesök. Under intervjuerna fick jag uppfattningen om
att användarna inte har reflekterat så mycket över sina planeringsvanor tidigare
utan att de planerade på ett visst sätt utan att egentligen veta varför. Min
uppfattning var också att mer tid lades på planering kopplad till arbete eller
studier men att få faktiskt planerade sina privatliv, detta eftersom flera av de
intervjuade menade på att de borde planera in mer egen tid för återhämtning.
Jag uppfattar det som att användarna är rätt omedvetna om hur de planerar och
att de inte har några bestämda rutiner kring planering. Slutsatsen är att
användarna generellt planerar utan att vara medvetna om varför.

Varför upplever användarna stress?
Ju mer jag satte mig in i arbetet desto mer förstod jag hur svårt det är att besvara
den frågeställningen. Uppkomsten till stress skiljer sig mellan olika personer men
ett visst mönster kunde ändå hittas bland användarna. Genom
enkätundersökningen men framförallt genom intervjuerna blev det tydligt att
mycket av den stress de upplever beror på inre krav. När användarens kapacitet
inte kan möta kraven uppstår stress, att inte vara bra nog, att inte räcka till och
oro kring vad andra ska tycka om en.
Användarna hade höga krav på sig själva och sin prestation både inom studier,
arbetet och privatliv. Majoriteten av de intervjuade hade flera jobb och
maximerade sina dagar med aktiviteter. Dessa inre krav som användarna
upplevde kan bero på flera faktorer. En faktor kan vara den tillgänglighet som
mobiler erbjuder idag, det är enkelt att jämföra sig med andra och det är lätt att
ta med sig arbetet hem i t.ex. jobbdatorn eller genom mejlen på telefonen. Det
kan också bero på en tidig press bland unga gällande studier och arbete. Som jag
ser det är detta inte ett problem som går att lösa endast med ett
planeringsverktyg utan det bottnar i något mycket större och mer komplext.
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Hur kan en lösning utformas för att möta användarnas behov?
För att lyckas med att ta fram en lösning som möter användarnas behov måste
först behoven identifieras. Detta har gjorts genom enkäter men framförallt
genom mer ingående intervjuer. För att utveckla konceptet i rätt riktning har
användarna involverats ett flertal gånger under processen.
Pocket time är utformad för att uppfylla några av behoven som identifierades
hos användarna. Ett tydligt behov som identifierades var att inse sina
begränsningar, framförallt i relation till tid. Pocket time är tio centimeter i
diameter för att begränsa användaren att planera in för mycket. Genom att
visualisera tiden vid planering tvingas användaren tänka ett steg längre. Det
ställer krav på användaren att reflektera kring aktivitetens tidsåtgång och minskar
risken för att planera in för mycket. Användarna upplevde också Pocket time
som lätt att förstå och använda när prototypen testades. Genom att involvera
användarna under processen ökar chansen för att lösningen ska uppfylla
användarnas behov.
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