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“We didn’t have  a choice to know any life without iPads or iPhones. 

I think we like our phones more than we like actual people” 

- Jean M. Twenge, 2017 
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Abstrakt 

Genom smarttelefonens genombrott och framfart har mobiltelefonen på bara några år kommit att             

bli en av de mest centrala delarna i många individers liv. Den används bland annat för att hålla                  

kontakt med familj, vänner och kollegor, för att kommunicera och vara aktiv i olika sociala               

flöden. Många människor är sociala varelser som pratar och kommunicerar med andra individer             

hela tiden. Men det finns något som håller på att glömmas bort, något som kan tyckas självklart;                 

att kunna föra ett muntligt samtal med en annan individ utan att en mobiltelefon på något sätt                 

finns med i bilden. 

 

Sherry Turkle och Professor Jean M. Twenge har under många år bedrivit forskning på barn och                

unga vuxna som är flitiga användare av sina smarttelefoner. Många av dessa unga personer har               

aldrig haft något annat val än att ha en smarttelefon och hela deras sociala liv existerar genom                 

den. Ett växande fenomen är att många av dessa unga personer kommunicerar med varandra              

genom text i sina smarttelefoner, även om de sitter bredvid varandra i samma rum. Barn leker                

inte tillsammans som de gjorde förr och deras emotionella utveckling verkar gå allt mer              

långsamt.  

 

Syftet med följande undersökning har varit att skapa en motvikt till denna utveckling och genom               

ett medietekniskt perspektiv presentera en mobilapplikation som uppmuntrar och inspirerar till           

muntlig dialog mellan individer.  

 

 

Nyckelord: Mobilanvändning, Kommunikation, Medieteknik, Mobilapplikation, Minskad 

skärmtid, iGen 
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Abstract 
Through the smartphone's breakthrough and advancement, the mobile phone has in just a few              

years become one of the most central parts in many individuals' lives. It is used, among other                 

things, to keep in touch with family, friends and colleagues, to communicate and be active in                

different social online activities. Many people are social beings who talks and communicate with              

other individuals most of the time. But there is a lack of something that may seem obvious; be                  

able to have an oral conversation with another human being without a mobile phone in any way                 

being included in the picture. 

 

Sherry Turkle and Professor Jean M. Twenge have been conducting research for many years on               

children and young adults who are frequent users of smartphones. Many of these young people               

have never had any choice but to have a smartphone and their entire social life exists through it.                  

One growing phenomena is that many of these young people communicate with each other              

through text in their smartphones, even though they sit next to each other in the same room.                 

Children do not play together as they did in the past and their emotional development seems to                 

progress more slowly. 

 

The purpose of the following survey is to create a counterweight to this fosterage and, through a                 

media-technical perspective, present a mobile application that encourages and inspires oral           

dialogues between individuals. 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Mobile use, Communication, Media technology, Mobile application, Reduced screen 
time, iGen 
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Samskrivande 
 
Följande kandidatarbete har vuxit fram genom ett gemensam dokument som skrivits via            

webbtjänsten Google Docs (https://www.google.se/intl/sv/docs/about/, u.å). Genom att hålla en         

öppen och löpande dialog har vi tillsammans kommit fram till textens innehåll. Båda har varit               

delaktiga under skapandet av varje kapitel och vi delar uppfattningen om att arbetsfördelningen             

varit jämlik under hela processen. 
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1. Bakgrund 
I det västerländska samhället är mobiltelefoner en stor del av många individers vardag och spelar               

en central roll i hur de kommunicerar och håller kontakten med sina vänner, familjer och               

kollegor. Det blir allt vanligare att smarttelefoner, som med sin snabba åtkomst till olika sociala               

flöden, används för att hålla koll på andra individers aktiviteter och nyhetsflöde. Det blir också               

en allt vanligare syn att framförallt tonåringar och unga vuxna kommunicerar genom att texta till               

varandra genom exempelvis sms eller chatt samtidigt som de vistas tillsammans i samma rum.              

En konversation i textform kan alltid redigeras och omformuleras innan den skickas iväg, medan              

i ett verbalt samtal syns en individs “riktiga” och icke tillrättalagda personlighet i större              

utsträckning då olika faktorer, som kroppsspråk, allmäntillstånd och annan yttre- eller inre            

påverkan, automatiskt inkluderas i samtalet. Denna spontanitet som det verbala samtalet medför            

kan upplevas skrämmande för många då det kan frambringa en upplevelse av att ständigt behöva               

tänka på hur en framstår, på vad en säger och hur en säger det (Turkle, 2012). Vidare finns det ett                    

flertal rapporter som visar att samtidigt som användandet av mobiltelefoner ökar, sjunker det             

psykiska välmåendet och depressioner, stress, sömnsvårigheter, ångest och ensamhet blir allt           

vanligare bland unga. Det är främst personer i åldrarna 10-24 år som är drabbade              

(Socialstyrelsen, 2017; SVT, 2018; Yle, 2018, Twenge, 2017). 

 

Den forskning som presenteras ovan, och som kommer att vidareutvecklas under följande            

kandidatarbete, antyder att dessa olika faktorer tillsammans inte bara påverkar den psykiska            

hälsan utan även läran om hur en konversation byggs upp i samtid. Turkle (2017) menar att det                 

kreativa tänkandet som utvecklas genom att föra en konversation med en annan individ, samt att               

kunna reflektera kring detta, försämras allt eftersom det digitala samtalet växer över det verbala.  

 

För att komma med en motvikt till denna växande problematik föddes idén om en              

mobilapplikation, vars syfte är att minska skärmtid samtidigt som den agerar som ett hjälpmedel              

för att starta eller hålla igång en verbal konversation samt uppmuntra individer till att vara mer                

närvarande i stunden och tillsammans med andra. Tanken är också att applikationen på sikt kan               
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bidra till att minska upplevelsen av exempelvis ensamhet, ångest och depressioner. 

 

Anledningen till att vi ville fördjupa oss i just detta ämne är för att vi personligen kan relatera till                   

och förstå den problematik som presenteras genom bland annat Twenges och Turkles studier.             

Datoriseringen är ständigt under utveckling och den påverkar samhället och dess individer i allt              

större utsträckning. Vi ställer oss inte kritiska till datoriseringen som sådan, men att den i vissa                

fall kommer i vägen för människors välmående bör ses som ett varningstecken. Därför ville vi               

utveckla något som går med datoriseringen men bort från den negativa utveckling som kan vara               

en följd av den. 
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1.1 Frågeställning 

Hur kan verbal kommunikation mellan individer uppmuntras genom en mobilbaserad          

gruppaktivitet? 

 

Mobilbaserad gruppaktivitet syftar i detta fall till den mobilapplikation som visas genom            

gestaltningen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att främja samtal och djupa diskussioner som sker via person               

till person istället för genom text. Genom att använda våra kunskaper inom programmering,             

design och medieteknik har vi utvecklat en mobilapplikation som är tänkt att fungera som en               

samtalsgenerator, vars syfte är att lyfta det verbala samtalet framför det digitala.  

 

Då den forskning som presenteras genom detta kandidatarbete främst är inriktad mot barn             

(10-17 år) och unga vuxna (18-24 år) föll det sig naturligt att det var dessa åldersgrupper som                 

främst fanns i åtanke under skapandet av gestaltningen. Det betyder dock inte att det är en                

applikation som bara ska vara till användning för de som faller inom detta åldersspann. Tanken               

är att individer i alla åldrar ska kunna använda den.  
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2. Tidigare och aktuell forskning 

I följande kapitel presenteras delar som: Mobilanvändande med kopplingar till psykisk ohälsa,            

digital- och verbal kommunikation samt begreppet iGen. Det är dessa begrepp forskningen är             

fokuserad mot och därmed utgör grunden till detta kandidatarbete. 

 

2.1 Mobilanvändande med kopplingar till psykisk ohälsa 

Att det finns ett samband mellan ett högt mobilanvändande och psykisk ohälsa, innefattande             

bland annat depression, ångest, stress och sömnstörningar, är inget nytt fenomen. Redan 2011             

utkom en svensk studie, gjord på personer mellan 20-24 år, som visar just detta (Thomée,               

Härenstam & Hagberg, 2011). I januari 2018 publicerade SVT Nyheter en artikel som tar upp               

barn och ungas psykiska hälsa kopplat till deras användning av mobiltelefoner, datorer och             

surfplattor (SVT, 2018). Barnläkare och barnpsykologer uttrycker oro över hur det ökande            

användandet tycks leda till depression, stress, sömnproblem och ångest bland unga. Detta stärks             

ytterligare med rapporter och statistik från socialstyrelsen som visar på stora ökningar gällande             

den psykiska ohälsan bland barn (10-17 år) och ungdomar (18-24 år) mellan 2006-2016             

(Socialstyrelsen, 2017). Yle, som är Finlands public service-bolag, publicerade 2018 en artikel            

som tar upp den beroendeframkallande effekt som mobiltelefoner har, och återigen är det främst              

barn och unga vuxna som ligger i fokus. Det skrivs även här om psykisk- och fysisk ohälsa och                  

hur människor blir allt mer ensamma och isolerade (Yle, 2018). Professor Jean M. Twenge              

(2017) skriver att den grupp som är överrepresenterad när det kommer till psykisk ohälsa och               

hittills står för den största krisen inom detta område, är de personer som är födda 1995 eller                 

senare. 

 

Detta samband mellan mobilt användande och psykisk ohälsa har kommit att mynna ut i två               

begrepp; “Fear of Missing out” (FOMO) och “Problematic Use of Mobile Phone” alternativt             

“Problematic Mobile Phone Use ” (PUMP/PMPU), något som beskrivs och diskuteras i ett            

flertal studier från olika delar av världen.  
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Twenge (2017) beskriver hur dagens tonåringar och unga vuxna har ett helt nytt beteende jämfört               

med tidigare generationer. Detta visar sig bland annat genom att de socialiserar sig på andra sätt                

och eftertraktar andra saker i sina liv och karriärer. De är besatta av att känna trygghet och                 

känner oro över hur deras ekonomiska framtid kommer att se ut. Det är till följd av detta som                  

begreppet FOMO har uppstått. Det kan förklaras som rädslan för eller känslan av att missa viktig                

information (härunder faller även social information), olika aktiviteter och tillställningar. Det           

leder alltså till en känsla eller ett tvång av att behöva vara uppkopplad till sociala nätverk så ofta                  

som möjligt. Detta leder i sin tur till att individer överanvänder sina smarttelefoner för att               

tillfredsställa de behov som uppstår. Det ökade användandet bidrar till att riskerna för ensamhet              

och psykisk ohälsa ökar, och för att dämpa dessa negativa känslor tillbringas ännu mer tid online.                

Det blir som en ond cirkel (Elhai, Levine, Dvorak & Hall, 2016). 

 

Clayton, Leshner & Almond (2015) gjorde en studie på collegestudenter i USA som visade att               

FOMO är associerat med ytterligare ett begrepp som kallas “Problematic Use of Mobile Phone”              

alternativt “Problematic Mobile Phone Use” (PUMP/PMPU). Dessa två begrepp, FOMO och           

PUMP/PMPU, går hand i hand och är förenat med psykisk ohälsa (Elhai et al., 2016). Professor                

Jean M. Twenge (2017) fortsätter på samma spår; Föregående generationer delade med sig av              

samtal och information i exempelvis skolan eller genom andra fysiska möten, till skillnad från nu               

när allt fler är aktiva på sociala medier och delar därigenom med sig av sina aktiviteter. Detta kan                  

skapa en känsla av att missa mycket mer än vad som egentligen är fallet. Vi matas hela tiden                  

med bilder och uppdateringar genom våra sociala flöden som i många fall speglar något som ser                

ut att vara jämförbart med en utopi. Detta kan i sin tur leda till ensamhet, ångest och depression                  

(Twenge, 2017, s. 96-99). 

 

Ytterligare två begrepp som kan kopplas ihop med FOMO och PUMP/PMPU är “Permanently             

Connected” (Ständigt uppkopplad) och “Permanently Online” (Ständigt online). Vorderer,         

Krömer & Schneider (2016) utförde en studie på tyska studenter där syftet var att definiera               

betydelsen av dessa begrepp samt vilka beteenden som visades hos studenterna till följd av dem.               
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Resultaten visade att studenterna fick förnimmelsen av att de missade någonting online om de              

inte ständigt var uppkopplade. De hade oavbrutet tankarna på om de hade fått några              

meddelanden under tiden när de var offline. Här kan därmed slutsatsen dras att de två nämnda                

begreppen innebär i stort sett samma sak som “FOMO”. 

 

Begreppet “Permanently Connected” kan användas när en individ är engagerad i social            

interaktion som sker online, genom exempelvis sociala medier, samtidigt som denne är delaktig i              

andra aktiviteter. Medan “Permanently Online” syftar till när innehåll som endast är tillgängligt             

online används tillsammans med andra aktiviteter. De två begreppen är snarlika, det som skiljer              

dem åt är egentligen bara vilken sorts online-innehåll som individen är delaktig i.  

 

“PO/PC occurs in social situations where a person is steadily using electronic            

media (e.g., mobile smart devices). This includes situations in which this           

person is using online media while simultaneously being engaged in other           

social, communicative, mental-cognitive, or physical activities.” (Vordener et        

al., 2016, s. 695). 

 

Vorderer et al. (2016, s. 698) anser att det finns få situationer som individer självmant vistas i där                  

de samtidigt inte är uppkopplade mot internet, istället håller de kontakten konstant vare sig det är                

i klassrummet eller på jobbet. De tyska studenterna upplevde att de ständigt hade delad              

uppmärksamhet mellan deras lärare och det som försiggick i deras smarttelefon. Att i en social               

situation skifta sin uppmärksamhet mellan den fysiskt närvarande samtalspartnern och skärmen           

på en digital enhet blir allt vanligare, och allt färre personer fokuserar på enbart en av                

situationerna i taget. Paralleller kan dras mellan resultaten från studien, inklusive tidigare            

nämnda begrepp, och forskningsmaterialet som presenteras av bland annat Socialstyrelsen          

(2017), Turkle (2012 & 2017) och Twenge (2017) som pekar på en stadig ökning av stress bland                 

unga. 
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2.2 Digital- och verbal kommunikation 

Sherry Turkle är utbildad sociolog, lärare och psykolog. Hon har ägnat sitt yrkesliv åt att studera                

samtal i olika former. I över 30 år har hon studerat människans relation till digital teknik, och                 

sedan mitten av 1990-talet har Turkle ägnat sig åt att studera mobil kommunikation och hur det                

bland annat påverkar individers förmåga att föra en verbal konversation mellan fyra ögon             

(Turkle, 2012). 

 

I sin bok Tillbaka till samtalet : Samtalets kraft i en digital tid beskriver Turkle hur människor                 

gör sig själva isolerade och ensamma genom att vända blicken ner mot sina mobiltelefoner och               

för en konversation genom text istället för att möta blicken och samtalet som kommer från de                

som sitter bredvid (Turkle, 2017, s. 14). Vidare har Turkle genom sina år av forskning observerat                

att det blir allt mer vanligt att tonåringar och unga vuxna som träffas för att umgås istället sitter                  

bredvid varandra och är, som i varsin separat bubbla, upptagna med sina mobiltelefoner och              

konverserar med varandra digitalt genom text och bilder istället för verbalt. De är, som Turkle               

själv uttrycker det, “Alone together” - Tillsammans men ändå ensamma (Turkle, 2012). 

 

Under slutet av 2013 gjorde Turkle ett besök på en middle school (Årskurs 6-8. Eleverna är i                 

åldrarna 11-13 år) i USA efter att ha blivit kontaktad av skolans rektor. Lärarlaget hade gjort                

observationer som de upplevde som störningar i elevernas vänskapsrelationer. Med dessa           

störningar menade lärarna att eleverna inte visade samma benägenhet till att knyta            

vänskapsrelationer på samma sätt som de tidigare gjort. De blir oftast inte mer än bekanta och                

relationerna hålls på en ytlig nivå. Det visade sig att problemet låg i att eleverna inte utvecklar                 

sin empatiska förmåga på samma sätt som tidigare, trots att undervisningen ser ut på samma sätt                

som den gjort sedan många år tillbaka utan att dessa problem observerats. Skolans rektor kunde               

vittna om hur elever hade svårigheter i att sätta sig in i varandras känslor och kunde uppfattas                 

som känslokalla. Men dessa barn är varken känslokalla eller elaka, de är helt enkelt emotionellt               

omogna för sin ålder. Rektorn berättar vidare om hur barnen i tolvårsåldern leker och beter sig                

som åttaåringar och verkar inte utveckla förmågan att kunna relatera till andra individer och              

deras känslor. Detta beteede kan förklaras med det ökade mobilanvändandet bland unga. Lärarna             
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på skolan anser själva att de har anledning att misstänka att detta ökande användande av               

mobiltelefoner kan medföra skada hos barnen. De upplever att det är en ständig kamp att få                

eleverna att prata med varandra och att få dem att vända sig direkt till varandra istället för att                  

kommunicera genom text och bild via sina mobiltelefoner. Det finns oro över att detta ska vara                

det nya sättet att kommunicera, och om så är fallet, fyller denna sortens digitala samtal inte alls                 

samma funktion som de verbala. Att samtala och konversera direkt med en annan individ bidrar               

till den empatiska utvecklingen och detta verkar i dagsläget tyvärr vara en bristvara hos denna               

skolans elever. (Turkle, 2017, s. 15-18). 

 

Detta betyder dock inte att alla barn och ungdomar använder sina mobiltelefoner på ett              

problematiskt sätt. Men bara för att någon eller några personer inte kan identifiera sig med dessa                

faktorer så betyder det inte att problemen inte finns. För att förtydliga drar Turkle en parallell                

mellan sin forskning och pågående klimatförändring. Genom att poängtera att på samma sätt som              

människan sakta vänjer sig vid ändrade väderförhållanden, vänjer hon sig också sakta vid att inte               

ge eller få andra individers fulla uppmärksamhet och att inte kunna ha en konversation utan att                

bli avbruten. Även om det såklart fortfarande kommer att existera dagar och konversationer med              

full närvaro och uppmärksamhet blir dessa, under rådande utveckling, allt färre. Det finns unga              

personer som aldrig har upplevt ett oavbrutet samtal, utan mobiltelefonen har alltid funnit i deras               

liv på något sätt (Turkle, 2017, s.28-29). 

 

2.3 iGen 

Jean M. Twenge, professor i psykologi på San Diegos universitet, menar att det är stor skillnad                

på varje generations syn på den digitala världen och hur de använder den. Twenge har valt att                 

fokusera sin forskning mot den generation som har fått namnet iGen. Det är en förkortning för                

‘internet Generation’ och innefattar de som är födda 1995-2012. Begreppet iGen myntades av             

Twenge i hennes bok Generation Me från 2006. Där började hon använda begreppet för att ha ett                 

namn på den generation som kom efter Millennials. Senare kom även magasinet Advertising Age              

att stödja begreppet iGen och hävda att detta är hittills det bästa namnet för denna nya generation                 
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(Twenge, 2017, s. 7). Dessa ungdomar har ett helt annat förhållningssätt till hur mobiltelefoner              

används. Många av dem berättar att de sover med sin telefon under kudden, då det ger dem en                  

lugnande känsla att alltid känna att mobiltelefonen ligger nära till hands. En stor del av dem är                 

uppväxta med att ha ett konto på något av de sociala medier som finns, exemeplvis Facebook,                

Instagram eller Twitter. Till skillnad från tidigare generationer där liknande medier inte            

existerade i samma utsträckning, eller inte alls. iGen är den första generation som inte har               

upplevt en tid utan internet. Twenge beskriver efter intervjuer med ett flertal unga personer att               

det idag nästan är obligatoriskt att ha ett konto på något av de sociala medier som finns. Genom                  

dessa intervjuer har också ett mönster kommit fram som tyder på att ungdomar gör sig själva allt                 

mer ensamma och i allt större utsträckning väljer att stanna hemma för att titta på film eller serier                  

istället för att gå ut och träffa vänner, i jämförelse med tidigare generationer. 

 

Antalet tonåringar som dagligen spenderar tid med sina bästa vänner har halverats på bara 15 år                

(se kurvan i figur 1). Detta sammanträffande kan upplevas mycket förbryllande när en             

observation görs av kurvan. Årtalet där den börjar sjunka som mest är runt 2010-2012, vilket               

också är vid samma tidpunkt som smarttelefonerna och sociala medier verkligen tog fart och blev               

populära. 

 

Figur 1. “8-12th graders who attend parties once a month or more” (Twenge, 2017, s.70). 
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2.4 Sammanfattning 

Att ökad mobilanvändning spelar roll när det kommer till den dokumenterade ökningen av             

psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna råder det inga tvivel om. Forskare, psykologer och               

läkare från olika delar av västvärlden är enade om att detta är ett sammanträffande och växande                

problem. Strävan mot att skapa en kontrast till denna utveckling resulterade i den frågeställning              

och det syfte som detta kandidatarbete grundas i. För att på ett systematiskt och strukturerat vis                

nå fram till den färdiga gestaltningen har ett antal metoder tillämpats. Dessa metoder med              

tillhörande tillvägagångssätt redovisas under nästkommande kapitel. 
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3. Metoder 

Gestaltningen agerar likt ett svar på den frågeställning som uppstod till följd av forskningen som               

presenteras under föregående kapitel. Det resulterade i en mobilapplikation som genererar fram            

slumpade teman och frågor som på ett roligt och inbjudande vis ska uppmuntra och upprätthålla               

muntliga konversationer mellan individer. 

 

För att nå fram till den vision som fanns angående gestaltningens utformning har följande              

metoder utförts: De sex tänkarhattarna, Brainstorming, Wireframes, Mockups, Extreme         

Programming och Klickbar prototyp. Under följande kapitel beskrivs samtliga metoder samt           

varför just dessa metoder valdes och i vilka faser de användes.  

 

3.1 De sex tänkarhattarna  

Edward de Bono myntade begreppet lateralt tänkande. Det syftar till att tänka parallellt och på               

alternativa möjligheter samt undersöka nya idéer istället för att fördjupa sig i de gamla och deras                

eventuella problem. de Bono är en av de främsta författarna inom litteraturen om kreativt              

tänkande och en av hans främsta metoder är De sex tänkarhattarna (The six thinking hats) som                

presenterades i början av 1990-talet (Löwgren & Stolterman, s. 125-127, 2004). 

 

Dessa “hattar” delas in i sex olika färger; vit, röd, svart, gul, grön och blå. de Bono förklarar att                   

varje hatt symboliserar ett läge eller en riktning av tänkande i exempelvis en designprocess. De               

olika färgerna har således olika betydelse; 

 

Vita hatten symboliserar information. Vilken information finns och vilken saknas? Vilken           

information önskas och hur ska den nås? 

 

Röda hatten symboliserar känslor, aningar och intuition. Det kan till exempel finnas en känsla av               

att vissa funktioner eller designval kommer att uppskattas av användarna. Dessa känslor och             
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aningar behöver inte ha några rationella förklaringar utan kan baseras på tidigare erfarenheter. 

 

Svarta hatten symboliserar kritiskt tänkande. Vilka risker finns? Kan även hjälpa till att             

identifiera problem eller varför vissa idéer inte kommer att fungera eller vara lönsamma. Den              

svarta hatten utgör också ett viktigt steg i designprocessen då den begränsar kritiken till vissa               

steg istället för att den ständigt ska vara närvarande och då riskera att begränsa skaparnas               

kreativitet. 

 

Gula hatten kan ses som solen, och symboliserar ljus, optimism och positivitet. Här ska              

lösningar och fördelar presenteras och lyftas fram. 

 

Gröna hatten symboliserar kreativitet. Lyfter nya idéer, förslag och alternativ. Den gröna hatten             

ger tid och utrymme för kreativitet i processen. 

 

Blå hatten symboliserar organisering av en process, dess nästa steg, sammanfattningar och            

slutsatser. 

 

De sex tänkarhattarna kan ses som ett ramverk för diskussion. Istället för att kritisera, attackera               

och argumentera mot varandra under en diskussion kan hattarna användas för att komma in i ett                

parallellt tänkande som behandlar de olika stegen separat och nya vägar kan upptäckas som var               

svåra att se utan dessa steg (IndigoTrainingUK, 2008; Löwgren & Stolterman, 2004; The de              

Bono Group, u.å). 

 

Vi har gjort valet att använda Edward de Bonos metod “De sex tänkarhattarna” som              

designteoretiskt perspektiv och därmed låta den genomsyra hela designprocessen. Vi är           

medvetna om att ett annat designteoretisk perspektiv som hade kunnat användas, inte minst med              

tanke på den gestaltning vi tagit fram, är X for Change som härstammar från uttrycket Games for                 

Change. Detta val utvecklas vidare under kapitel 6. Att vi använt De sex tänkarhattarna är               
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därmed ett medvetet val som gjorts då vi ansåg den vara tillräcklig som designmetod. 

 

3.2 Brainstorming  

Vi har valt att utgå från den version av Brainstorming som finns beskriven av Löwgren &                

Stolterman (2004) och grundar sig i framställningar gjorda av John Chris Jones och Jan              

Landqvist. 

 

Metoden har tagits fram för att snabbt kunna generera och systematisera nya idéer som uppstår               

kring en specifik frågeställning eller problemformulering. För att få en översikt kan en             

uppdelning av tre steg göras:  

 

1. Samla en grupp människor. Den mest lämpliga gruppstorleken anses vara mellan tre och             

sju personer. 

2. Generera idéer utan att kritisera eller analysera. 

3. Sammanställa materialet för att sedan kunna fortsätta mer strukturerat. 

 

Idégenereringen startar med att gruppen samlas kring ett bord, framför en vägg eller en              

whiteboard-tavla. Varje individ blir utrustad med ett antal papperslappar och en penna. Här bör              

också en gemensam genomgång av reglerna ske: Ingen får kritisera någon annans idéer och allt               

är tillåtet att skriva. Dessa regler är till för att inte förhindra det kreativa tänkandet i denna fas.                  

När en idé uppstår ska denna direkt skrivas ner på en lapp och sättas upp, det är också                  

uppmuntrat att ta inspiration av varandras idéer samt fortsätta utveckla dessa vilket är hela              

meningen med metoden. Genom detta tillvägagångssätt genereras en stor mängd idéer under kort             

tid. Gruppen håller igång denna process så länge de anser att det är nödvändigt eller insamlingen                

av idéer börjar gå trögt. När alla idéer samlats in är det vanligt att ett affinitetsdiagram skapas.                 

Här händer det oftast att gruppen börja kategorisera sina idéer för att kunna städa undan olika                

upprepningar samt idéer som inte längre är relevanta. Denna process pågår så länge som gruppen               
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anser att det behövs. 

 

Brainstorming tillämpades som första metod för att kartlägga personliga intresseområden, dessa           

sammanställdes sedan till något som vi båda fann inspirerande och ville använda som grund till               

denna undersökning. Denna metod fungerade bra för oss och vi fick fram ett stort antal idéer                

trots att vi bara var två deltagare. Däremot anser vi att metoden blir mer effektiv om                

deltagarantalet är något högre, precis som det också rekommenderas under metodens riktlinjer. 

 

3.3 Wireframes & mockups 

För att få en detaljerad överblick av alla olika komponenter i en applikation kan Wireframes               

(The Design Method Toolkit, 2019) användas. Metoden tillämpas genom följande steg: 

 

1. Planera vilka vyer som ska finnas med och skriv ner dem i en lista. 

2. Utforma möjliga layouter som visar de olika komponenterna på varje vy. 

3. Gå igenom alla vyer för att kontrollera att det finns en tydlig överblick. 

4. Granska den föreslagna layouten. Justera vid behov. 

 

Vi använde Wireframes under den första iterationen av operativa bilden (se kapitel 4.3.2)             

eftersom det var då gestaltningen började ta form. Vi använde oss av papper och penna för att                 

rita upp olika vyer och komponenter. Detta gjorde att vi på ett strukturerat sätt kunde komma                

fram till den design och estetik vi fann tilltalande, samt gav oss översikt över applikationens               

flöde. 

 

Nästa steg var att gå över till ett digitalt verktyg och göra en mockup för att förfina och utveckla                   

idéerna ytterligare. Vi använde oss av onlineverktyget Moqups (https://moqups.com/, 2019) som           

är till för att skapa just mockups. En mockup är en skiss som illustrerar hur programmeraren ska                 

implementera designen, rent grafiskt, på exempelvis en webbsida. En mockup säger ingenting            

om “insidan” och bakomliggande funktionalitet annat än hur flödet och relationerna mellan olika             
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vyer och dess komponenter ser ut. En välgjord mockup gör att färre grafiska ändringar behöver               

göras med koden som sedan skrivs.  

 

3.4 Extreme Programming 

Extreme Programming (förkortas XP) är ett agilt ramverk för framtagning av mjukvara, vars 

syfte är att leda utvecklare till att ta fram produkter av hög kvalité (Agile Alliance, 2019). XP 

baseras på fem olika värden;  

 

1. Kommunikation: Vilket innebär att kommunikationen sker person till person. 

2. Enkelhet:  Innebär en strävan efter de enklaste lösningarna där inte mer än nödvändigt 

ska göras. Detta för att utvecklingen ska vara tidseffektiv och lätt att överskåda. 

3. Återkoppling / feedback:  För att kunna identifiera problem och komma fram till hur 

förbättringar ska göras. 

4. Mod: Då kommunikationen sker person till person kan det krävas mod för att säga ifrån 

när något inte känns bra eller inte fungerar. 

5. Respekt: Eftersom det är viktigt att visa varandra respekt för att kunna ha en fortsatt 

behaglig arbetsmiljö. 

 

Anledningen till att vi valde att arbeta utifrån XP var främst för att denna metod innehåller                

parprogrammering. Tillsammans med de fem värden som presenterats ovan utgör detta en metod             

som för oss var både effektiv och lärorik då utvecklandet skett gemensamt och vi har tagit hjälp                 

av varandra för att kunna testa två olika lösningar samtidigt. 

 

Att använda parprogrammering innebär att två utvecklare turas om att programmera på en             

gemensam dator. Den ena utvecklaren, s.k. föraren, skriver kod medans den andra, s.k.             

navigatören, granskar koden som skrivs och kommer med olika förslag och feedback            

allteftersom koden växer fram. Genom att arbeta på detta vis får utvecklarna en snabb och               
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strukturerad granskning av koden samt snabbare lösning på eventuella problem som uppstår            

(Cerisegruppen, 2014). 

 

Vi tillämpade XP under skapandet av gestaltningen, som är en mobilapplikation utvecklad i             

React Native. Men istället för att bara programmera vid en dator använde vi varsin. Däremot               

användes samma utvecklingsmiljö (Visual Studio Code) och koden som skrevs såg exakt likadan             

ut på båda maskinerna. Anledningen till att vi valde att arbeta på detta sätt var för att vi då kunde                    

diskutera och testa två olika lösningar samtidigt, det vill säga vara tidseffektiva och snabbare              

förstå hur React Native fungerar då detta var ett nytt ramverk för oss. 

 

3.5 Klickbar prototyp 

En klickbar prototyp (Clickable Prototype) är en prototyp som ser ut, och kanske även fungerar, 

som den slutgiltliga produkten är tänkt att göra. Syftet är att skapa en simulation över estetiken 

inom en design.  

 

The Design Method Toolkit (2019) presenterar metoden genom att lista följande steg: 

 

1. Börja med ta fram en design eller ett koncept som verkar lovande. 

2. Kartlägg ett strukturerat flöde av funktioner och design som önskas av användarna. 

Precisera känsla och utseende i största möjliga mån. 

3. Börja skapa prototypen genom programmering eller använd ett mjukvaruverktyg som är 

specifikt designat för prototypskapande.  

4. Bjud in användare som ska testa prototypen. Ge dem gärna uppgifter som de sedan ska 

slutföra, helst utan handledning eftersom det då blir tydligt om funktionerna och designen 

fungerar som utvecklaren har tänkt. 

5. Gör en inspelning av testet. 

6. Samla in alla resultat och eventuell feedback, analysera och gör uppdateringar efter 

behov. 
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Samtliga steg, med undantag för nr. 5, hanterades under designprocessen där en klickbar             

prototyp växte fram. Prototypen visades för utomstående personer som testade och kom med             

feedback. Detta hjälpte processen att drivas framåt. 

 

3.6 Sammanfattning 

Samtliga metoder som har presenterats användes och har spelat en viktig roll i hur den färdiga                

gestaltningen blev och har därmed utgjort en stor del av hela designprocessen. Den metod som               

använts löpande under hela designprocessen är De sex tänkarhattarna. Brainstorming användes           

för idégenrerering under designprocessens början. Wireframes, Mockups, Extreme Programming         

och Klickbar prototyp har underlättat och strukturerat gestaltningens digitala bitar. 
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4. Designprocess 

Under följande kapitel beskrivs designprocessen samt hur metoderna som presenteras i           

föregående kapitel har tillämpats. Först redovisas idégenereringen, sedan var inspirationen till           

dessa idéer rotas. Därefter presenteras teknikerna som användes för att förverkliga dessa idéer.             

Slutligen presenteras tre iterationer, en i taget, innehållande vision, operativ bild och            

specifikation. Genom dessa tre iterationer visas gestaltningen från första skiss till slutgiltlig            

prototyp. 

 

4.1 Idégenerering 

Designprocessen inleddes med att vi använde metoden Brainstorming (Löwgren & Stolterman,           

2004) för att börja generera fram idéer om hur gestaltningen skulle kunna presenteras för att på                

ett representativt sätt vara något som knyter ihop den forskning vi studerat med frågeställning              

och syfte samt de programspecifika egenskaper vi besitter. Detta resulterade i en idé om att ta                

fram en mobilapplikation med syftet att fungera som en generator som ska slumpa fram olika               

samtalsämnen i form av teman och frågor. Tanken med dessa samtalsämnen är att öka lusten till                

att hålla en verbal konversation.  

 

4.2 Inspiration 

Den inspiration som ledde oss fram till idén kom främst från den forskning som använts som                

grund till denna undersökning, men också från två andra mobilapplikationer; Forest - Stay             

focused, be present (https://www.forestapp.cc/) och PrimeTime (http://primetimequiz.se/). Forest        

är en mobilapplikation som ska hjälpa användaren att minska sin skärmtid genom att plantera ett               

digitalt träd som växer och blommar under en förutbestämd tid som användaren själv väljer. Om               

mobilen används under tiden som trädet växer kommer trädet att vissna och dö. 

 

25 av 55 

https://www.forestapp.cc/
http://primetimequiz.se/


 
 

PrimeTime, som är ett live-quiz i mobilen, har en design som vi fann tilltalande med mjuka                

former och behagliga färger. Här delas en belöning ut i form av riktiga pengar till den eller de                  

deltagare som svarar rätt på alla frågor. Vår gestaltningsidé och första vision kan betraktas som               

en blandning mellan PrimeTime, Forest och våra idéer som vi fick genom inspiration från främst               

Twenge (2017) och Turkle (2012 & 2017). 

 

4.3 Gestaltningstekniker 

Följande kapitel presenterar de tekniker som använts till skapandet av gestaltningen och som 

ligger till grund för hela dess struktur. 

 

4.3.1 React Native 

React Native (https://facebook.github.io/react-native/) är ett ramverk som låter utvecklare         

använda sig av JavaScript för att utveckla applikationer till Android och iOS utan att behöva               

fördjupa sig i miljöerna för respektive plattform. Hela syftet med ramverket är att underlätta              

utveckling av native-applikationer (Dvs., applikationer som är skapade för en specifik plattform).            

React Native är fortfarande under utveckling och är än så länge bara i betastadie (version 0.59 i                 

skrivande stund). Ramverket är framtaget av Facebook men används också av andra stora och              

kända applikationer som Instagram, Skype och Pinterest.  

 

Det som gör React Native till ett flexibelt verktyg för apputveckling är att utvecklare med               

kompetens inom node kan programmera mobilappar. React Native låter således front-end           

utvecklare utan vidare kunskap inom mobilutveckling nyttja Androids eller iOS enorma           

verktygslåda. Detta är en av huvudpunkterna till varför React Native valdes som dominerande             

teknik till gestaltningen. 

 

Ionic, som är ett annat ramverk för applikationsutveckling, har vi erfarenhet av sedan tidigare              

och ville därför utmana oss själva genom att testa något nytt. Eftersom Facebook står bakom               

26 av 55 

https://facebook.github.io/react-native/


 
 

React Native har det kontinuerligt utvecklare som uppdaterar ramverket och dess moduler.            

Eftersom det är ett ramverk framtaget för utveckling av mobilapplikationer hålls även de             

moduler som är kopplade till telefonens basfunktioner uppdaterade i större utsträckning än Ionic             

(Ancheta, 2018). Med basfunktioner menas exempelvis moduler till kamera, GPS och           

QR-läsning, och då detta är funktioner som skulle vara nödvändiga för gestaltningen blev React              

Native ett självklart val. 

 

4.3.2 Heroku 

Heroku (https://www.heroku.com/) är en gratis molnbaserad plattform, där allt från enskilda           

utvecklare till stora företag kan ladda upp applikationer för testande eller driftsättning. 

Heroku är också en så kallad PaaS-tjänst (Platform as a Service). Det betyder att plattformen               

innefattar allt från infrastruktur till olika program och operativsystem som ger utvecklare en             

stabil och snabb möjlighet att testa sina applikationer utan att behöva strukturera och bygga upp               

hela IT-infrastrukturen själva, detta sköter PaaS-plattformen (Cygate, u.å).  

 

Anledningen till att Heroku valdes för serverhantering var på grund av tidigare erfarenheter av              

denna plattform, som vi anser fungerar mycket enkelt och smidigt. Om vi inte skulle använt oss                

av Heroku hade servern varit tvungen att köras på en lokal maskin, som dessutom bara skulle                

varit tillgänglig under tiden som utveckling sker. Det hade lett till att alla användare skulle               

behöva vara på samma nätverk för att gestaltningen ska fungera. Eftersom gestaltningen är en              

mobilapplikation som användarna ska kunna nyttja var som helst, var detta alternativ inte             

optimalt. 

 

4.3.3 MongoDB 

MongoDB (https://www.mongodb.com/) är en dokumentbaserad databas vilket betyder att varje          

objekt som sparas i databasen är ett dokument som innehåller all samlad data. Främsta skälet till                

att vi valde MongoDB för databashantering var på grund av den tydliga dokumentation som              
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finns samt mycket annat användbart material runt om på internet som beskriver hur databasen              

kan användas till olika projekt, och då bland annat mobilapplikationer. Att vi valde MongoDB              

framför en relationsdatabas var för att bredda våra kunskaper kring hur en dokumentbaserad             

databas fungerar. 

 

4.4 Första iterationen av vision, operativ bild och specifikation 

Vi använde oss av Löwgren & Stolterman (2004) som på ett grundläggande sätt beskriver hur en                

designprocess startar. De menar att en designprocess startar betydligt tidigare än det traditionella             

sättet att se på designmetodik, där processen inte brukar starta formellt förrän det finns en plan                

och flera möten hållits som tar upp vad som ska göras. Istället menar de att designprocessen                

startar så fort en designer kommer i kontakt med, hamnar i eller tänker på den situation där hon                  

ska verka eller i samma stund som en uppgift tilldelas. Vad som då händer hos designern är att                  

en vision uppstår och börjar formas. Visionen fungerar som en första organiserande princip som              

hjälper oss som designers att strukturera våra försök att förstå situationen vi ställs inför och börja                

ta oss an uppgiften. Efter visionen kommer den operativa bilden som ska fungera som en första                

konkretisering av visionen. Slutligen kommer specifikationen som är en utarbetad version av den             

operativa bilden. 

 

Vi gjorde om denna process tre gånger innan vi nådde fram till den slutgiltliga specifikatonen.               

Att göra flera iterationer av dessa tre steg var ett val vi gjorde för att dels hålla arbetet och våra                    

idéer uppdaterade och dels för att få en överblick över hur våra idéer utvecklas i takt med att                  

gestaltningen växte fram. 

 

4.4.1 Vision | Version 1 

Våra första idéer rotades i att vi ville få fram något som bidrar till minskat mobilanvändande på                 

ett roligt och inspirerande sätt och utan förbud. Den vision som sedan började växa fram ur detta                 

var en idé om en webb- och mobilapplikation som på ett roligt och kreativt sätt ska bidra till                  
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minskat mobilanvändande och istället öka lusten till att byta ut digitala konversationer mot             

verbala. 

 

Det vi såg framför oss var en applikation, anpassad för två eller fler användare, som ger två val                  

vid uppstart; Tema eller Fråga. När ett val gjorts slumpas två teman eller frågor fram, beroende                

på vilket val som gjorts. Användarna får då göra ännu ett val mellan de två alternativen för att                  

sedan komma vidare till en timer där valfri tid kan ställas in. När detta gjorts börjar tiden att                  

räkna ner och användarna ska nu börja prata om sitt valda tema eller fråga. När tiden tickat ut                  

utan att appen stängts ner delas en belöning ut. 

 

Andra idéer vi hade om gestaltningen i detta tidiga stadiet var att en påminnelse skulle skickas ut                 

till användarens mobiltelefon om appen inte hade använts på 24 timmar samt att en varning               

skulle visas om appen stängs ner under tiden ett samtal pågår. Detta var främst för att få in en                   

uppmaning till minskad skärmtid. För att förhindra “fusk”, dvs att användare samlar poäng utan              

att vara fysiskt närvarande med varandra, fick vi idén att använda oss av QR-koder som               

användarna är tvungna att skanna genom varandras mobiltelefoner. Möjligheten att byta tema            

eller fråga skulle begränsas till ett visst antal gånger per samtal samt att teman skulle vara                

anpassade efter åldersgrupp eller finnas indelade i olika kategorier. Det skulle också finnas             

möjlighet att välja frågor under temat som skulle fungera som en hjälp att driva samtalet framåt                

om det skulle behövas. 

 

4.4.2 Operativ bild | Version 1 

Första konkretiseringen av visionen gjordes med hjälp av två olika metoder; De sex             

tänkarhattarna (IndigoTrainingUK, 2008; Löwgren & Stolterman, 2004; The de Bono Group,           

u.å). och Wireframes (The Design Method Toolkit, 2019). Genom användningen av Wireframes            

samt den vita och röda hatten för information respektive känsla och design ritade vi ut skisser på                 

en whiteboardtavla föreställande fyra olika vyer (Bild 1 och Bild 1.1). Genom att klippa ut olika                

komponenter i papper kunde vi på ett snabbt och enkelt sätt testa olika designförslag, hur               
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knappar skulle se ut, deras placering, etc. vilket också ledde till att det tog oss framåt i vårt                  

kreativa tänkande. Detta ledde i sin tur till att ytterligare designförslag uppstod och vi insåg att                

det skulle vara tidsödande att klippa ut alla dessa för hand. För att effektivisera vårt arbete                

började vi här att använda oss av onlineverktyget Moqups (https://moqups.com/, 2019) och            

resultatet, som visas nedan genom Bild 1.2, började ta form. 

 

 

Bild 1 (t.v.) och Bild 1.1 (t.h.). Den första operativa bilden som gjordes på en whiteboard. 

 

 

 
Bild 1.2 Första överenskomna mockupen, skapad med hjälp av Moqups (https://moqups.com/, 2019). 

Flera olika varianter med andra färg- och designval gjordes innan vi bestämde oss för just denna. 
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4.4.3 Specification | Version 1 

Efter sammanställning och genomgång av framtagna mockups kom vi överens om att gå vidare              

med en av dem (se Bild 1.2). För att få en överblick över applikationens infrastruktur och därmed                 

specificera dess funktioner skapades ett flödesschema. Vi började med att rita upp flödet på ett               

papper för att sedan göra en digital version genom att använda onlineverktyget draw.io -              

Flowchart Maker & Online Diagram Software (https://www.draw.io/). Detta för att få en            

tydligare och mer detaljerad version av flödesschemat som är lätt att redigera efter hand som nya                

lösningar dyker upp (se Bild 1.3 och Bild 1.4 för en beskärd del av ovan nämnda flödesschema).  

 

När flödesschemat var klart började vi koda tillsammans genom att implementera Extreme            

Programming (XP). I detta tidiga stadie av gestaltningen gick vi främst genom grunderna             

gällande React Native och biblioteket Expo (https://expo.io/) som erhåller diverse hjälpmedel för            

att på ett flexibelt vis bygga mobilapplikationer för både iOS och Android där miljön är               

JavaScript-baserad.  
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Bild 1.3. En liten del av flödesschemat. 
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Bild 1.4. Fortsättning på Bild 1.3. 
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4.5 Andra iterationen av vision, operativ bild och specifikation 

Efter fyra veckor repeterades processen gällande vision, operativ bild och specifikation. Detta för             

att stämma av hur dessa tre entiteter utvecklats och förändrats i jämförelse med första iterationen.               

Att det blev efter just fyra veckor var för att vi då upplevde att den vision, operativa bild och                   

specifikation från första iterationen då hade förändrats och nu behövde en ny genomgång.  

 

4.5.1 Vision | Version 2 

Den andra visionen innehöll vissa förändringar jämfört med sin föregångare. För att få en tydlig 

bild över dessa förändringar gjorde vi en lista där vi jämför de två visionerna (se Bild 4). 

 

 

Bild 4. Illustrerar förändringar mellan första och andra visionen. 
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Här blir det tydligt vilka uppdateringar som gjorts av våra idéer, främst gällande applikationens              

funktioner, mellan de två visionerna. Att vi valde bort idén om den webbaserade applikationen              

var som ett självklart val då det var just en mobilapplikation vi ville framställa. Att få upp ett                  

tema eller en fråga i taget är ett bättre alternativ användarmässigt, just för att minimera antalet                

val i så stor utsträckning som möjligt. Detta ledde oss också vidare till att göra det möjligt att                  

byta fråga eller tema fritt under samtalets gång. Eftersom gestaltningens syfte är att främja              

samtal och djupa diskussioner som sker person till person ville vi inte ha några funktioner som                

begränsar användarna genom att använda oss av t.ex tidsramar och påminnelser. Ett samtal ska              

kännas som något roligt och inspirerande, inte som ett nödvändigt ont. Att kunna anpassa teman               

och frågor efter åldersgrupper och kategorier är en intressant tanke, men det kan också vara svårt                

att sortera vilka frågor som ska ligga i vilken kategori. Dessutom medför det att användarna               

måste göra ännu ett val. Därför tog vi beslutet att ha allmäna frågor som passar alla åldrar och                  

som alla ska kunna säga någonting om.  

 

4.5.2 Operativ bild | Version 2 

Eftersom vårt arbete och arbetssätt utvecklas i takt med att vi kommer allt närmare det vi anser                 

vara den slutgiltliga specifikationen kom de tre olika iterationerna att behandlas olika. Den             

operativa bilden från den första iterationen togs fram med hjälp av De sex tänkarhattarna,              

Wireframes och mockups. Under konkretisering av den vision som togs fram under den andra              

iterationen använde vi endast De sex tänkarhattarna och onlineverktyget Moqups. Att vi uteslöt             

Wireframes föll sig naturligt eftersom grundidéen fortfarande är densamma, men funktionalitet           

och designval har däremot utvecklats och förändrats sedan första iterationen.  

 

En av de stora funktionella förändringarna är att vi nu adderat ett inloggningssystem till              

applikationen samt generering och skanning av QR-kod (se Bild 5). Ambitionen var att             

inloggningen ska ske via Google eller Facebook, detta för att öka trovärdigheten och känslan av               

seriös applikationsutveckling. Baserat på våra erfarenheter kring applikationer som kräver          
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inloggning känns det betydligt mer säkert och seriöst att kunna logga in med sitt Google- eller                

Facebook-konto istället för att registrera uppgifter i en ny applikation. 

 

 

 

 

Bild 5. 

  

Förklaring av vad som sker i Bild 5. Steg för steg: 

Vy 1: Två val; “Logga in med Google” och “Logga in med Facebook”. 

Vy 2: Pop-up ruta med information om applikationen. 

Vy 3: Inloggningsvy. 

Vy 4: “Du är nu inloggad!” Två knappar med olika val; “Lagledare” och “Deltagare”. 
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Vy 5: Ponera att “Lagledare” valts på föregående vy. Då skickas användaren vidare till nästa vy 

där en QR-kod genereras fram. Hade valet “Deltagare” gjorts, skulle istället kameran eller en 

installerad QR-läsare öppnas för att kunna skanna den QR-kod som genererats fram av 

lagledaren.  

Vy 6: Två val; “Tema” och “Fråga”. 

Vy 7: Ponera att valet “Tema” gjorts. Här visas bekräftelse på detta, vilket tema som slumpats 

fram, en startknapp, samt möjligheten att slumpa fram ett nytt tema om så önskas. 

Vy 8: En timer där valfri tid ställs in. Samtalet kan sedan starta. 

 

4.5.3 Specification | Version 2 

För att få god översikt över hur applikationen kommer att fungera med kopplingar till server och 

databas gjorde vi ett flödesschema över detta (se Bild 7). Dessa flödesscheman har hjälpt oss att i 

ett tidigt stadium förstå hur flödet mellan applikation, server och databas fungerar samt hur vi 

ska skriva det i kod för att få det att fungera på det sätt som vi tänkt oss.  

 

 

Bild 6. Illustrerar listor över de collections och routes som använts. 

 

Collections används för att lagra dokument i MongoDB. Dessa dokument innehåller och lagrar             

sedan olika data som bestäms av utvecklaren. Routes används här för att definiera HTTP              

metoder. Bild 6 ovan visar de Collections samt de routes som återfinns i applikationens              

tillhörande databas och server.  
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Bild 6. En beskärd del av flödesschemat över kopplingar till server och databas.  
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4.6 Tredje iterationen av vision, operativ bild och specifikation 

Redan en vecka efter den andra iterationen hade vision, operativ bild och specifikation förbättrats              

ännu en gång. Inga stora förändringar, men ändå tillräckligt för att vi ville gå igenom ännu en                 

iteration. Detta blev den tredje och sista iterationen av vision, operativ bild och specifikation.  

 

4.6.1 Vision | Version 3 

Den tredje och sista visionen såg likadan ut som den vision som presenteras under andra 

iterationen (se Bild 4). 

 

4.6.2 Operativ bild | Version 3 

Den främsta märkbara skillnaden mellan föregående operativ bild och aktuell version är att vi nu               

gjort nya design- och färgval (se Bild 7). Genom att implementera den röda hatten, som               

symboliserar känslor, från metoden De sex tänkarhattarna kom vi fram till att ändra färgtemat              

från gröna och gula nyanser med vita och svarta detaljer, till nyanser i ljusblått och lila med                 

detaljer i vitt. Detta för att vi upplevde att de nya färgvalen var mjukare och behagligare för ögat                  

att titta på och gav hela applikationen en mer stilren design. 
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Bild 7. Slutgiltlig operativ bild. 

 

 

Vidare implementerades den vita hatten, som symboliserar information, för att undersöka vilken            

eventuell information som fattas för att vi rent tekniskt ska nå fram till det resultat vi föreställt                 

oss. Det som fortfarande är okänt för oss är hur generering och skanning av QR-kod ska kodas i                  

React Native, detta är följaktligen vår största utmaning gällande gestaltningsarbetet. 
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Efter den vita hatten implementerades den svarta hatten, som står för problem. Det vi kom fram                

till här var att generering och skanning av QR-kod är inte bara en utmaning, det kan även bli ett                   

problem för oss då vi inte vet hur koden för detta ska skrivas. Slutligen implementeras den blå                 

hatten, som agerar som en överblick över hela processen. Här diskuterade vi återigen att              

QR-koden skulle avgöra vilket av den operativa bilden som skulle fungera i specifikationen,             

därför väntade vi med vidare beslut tills vi hade mer teknisk kunskap om hur vi skulle hantera                 

QR-koden och tillhörande problem. 

 

4.6.3 Specification | Version 3 

Genom att tillämpa Extreme Programming satt vi tillsammans och kodade utefter den nya             

operativa bild som tagits fram. Detta resulterade i en klickbar prototyp som är körbar i en                

smarttelefon. För att få feedback angående gestaltningens känsla och design bjöd vi in ett fåtal               

personer till att testa prototypen.  

 

4.7 Sammanfattning 

Genom de tre iterationerna av vision, operativ bild och specifikation har vi på ett systematiskt               

sätt kommit fram till gestaltningens slutgiltliga utformning. Att använda iterationerna metodiskt           

tillsammans med De sex tänkarhattarna har gett en god överblick över hela processen. Det har               

också främjat en löpande återkoppling till undersökningens frågeställning och syfte. Alla dessa            

faktorer har spelat en central roll och hjälpt oss att gå från idé till färdig gestaltning. 
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5. Resultat av undersökningen 

Följande kapitel kommer presentera och summera gestaltningens tillvägagångssätt samt hur den           

förhåller sig till undersökningens frågeställning. 

 

5.1 En medieteknisk gestaltning 

Undersökningens gestaltande del kom att resultera i en mobilapplikation som kallas för            

Samtalsgeneratorn. Syftet med Samtalsgeneratorn är att bjuda in till muntliga samtal som sker             

tillsammans med andra individer och där samtliga deltagare ska bli inspirerade till att vända              

blickarna mot varandra och börja prata istället för att kommunicera genom text på telefonerna.              

Anledningen till att gestaltningen resulterade i just en mobilapplikation var ingen slump. Det kan              

tyckas att det är något paradoxalt i sammanhanget att inspirera till minskad skärmtid genom att               

utveckla ytterligare en mobilapplikation i mängden, men de individer som kan se ett behov eller               

användningsområde av de idéer som ligger till grund för Samtalsgeneratorn nås troligtvis mest             

framgångsrikt på detta vis. Vi ville dessutom göra något som kunde tas med och användas               

överallt och då föll det sig naturligt att det blev en mobilapplikation. 

 

De problem som beskrivs av bland annat Turkle (2012 & 2017) och Twenge (2017), gällande det                

ökande mobilanvändandet som samtidigt verkar göra så det psykiska välmåendet sjunker och            

barns emotionella utveckling går allt långsammare, var tyvärr inte överraskande. Däremot är det             

skrämmande att utvecklingen fortsätter i ilfart mot något som under flera års tid har pekat på en                 

nedåtgående kurva gällande psykisk ohälsa och ensamhet bland framförallt barn och unga vuxna.             

Samtalsgeneratorn är ett steg och ett ställningstagande bort från denna nedåtgående kurva. Att             

utveckla en applikation som bidrar och uppmuntrar till interaktion, användning av sinnen och             

sociala situationer som sker utanför mobiltelefonen kan vara ett steg mot minskad psykisk ohälsa              

och istället bli något som agerar som ett utvecklande och nytänkande verktyg. Därmed kan              
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Samtalsgeneratorn vara en mobilbaserad gruppaktivitet som uppmuntrar till muntliga samtal          

mellan individer. 

 

5.2 Tekniker 

De tekniker som använts till att bygga gestaltningen är React Native i programutvecklingsmiljön             

Visual Studio Code. Server- och databashantering har skett via Heroku och MongoDB.            

Gestaltningen är uppbyggd med de inbyggda komponenter som React Native tillhandahåller.           

Dessa komponenter har sedan stylats och anpassats efter den operativa bilden (version 3) för att               

resultera i specifikationen (version 3).  

 

 

Bild 8. Illustrerar några av de komponenter som används för att strukturera och styla applikationen.  
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Heroku och MongoDB används för att spara och lagra den data, exempelvis frågor och teman,               

som applikationen innehåller. De används också för att öka användarvänligheten genom att            

möjliggöra att en användare kan registrera en profil för att spara sina framsteg och därmed kunna                

få belöningar för dem. Syftet med belöningarna är att ge gestaltningen en roligare och mer lekfull                

framtoning som ska inspirera till ökad användning och därmed uppmuntra till verbala samtal. 

 

 

Bild 9. Illustrerar funktionen som hanterar registrering med kopplingen till servern. 

 

Innan vi kom fram till det färdiga resultatet testade vi en rad andra idéer för att utesluta                 

funktioner och design som kändes överflödiga eller icke estetiskt tilltalande. För att på ett snabbt               

och flexibelt vis få fram en första prototyp användes Expo, som är ett bibliotek innehållande               
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diverse hjälpmedel för applikationsutveckling i React Native. Expo erhåller även en egen separat             

mobilapplikation som möjliggör snabb testning av koden då den uppdateras direkt i mobilen             

samtidigt som ändringar görs. 

 

 

Bild 10-12. Illustrerar den färdiga applikationen när den körs i en Androidtelefon. 

 

Det slutgiltliga resultatet blev en klickbar prototyp som ser ut och fungerar som den färdiga               

applikationen är tänkt att göra utifrån den operativa bild och specifikation som togs fram under               

tredje iterationen. Genom att implementera ett belöningssystem och presentera en design baserad            

på behagliga färger och mjuka linjer, tror vi att detta är en applikation som inspirerar och kan                 

upprätthålla verbala samtal mellan individer. 

 

 

  

45 av 55 



 
 

6. Diskussion 

I följande kapitel presenteras reflektioner och kritisk granskning av undersökningens olika delar i             

förhållande till dess syfte. Utöver detta tillkommer även personliga tankar och diskussion kring             

hela designprocessen. 

 

6.1 Undersökningens syfte 

Syftet med undersökningen var att främja samtal och djupa diskussioner som sker via person till               

person istället för genom text och lyfta det verbala samtalet framför det digitala. Dessa idéer               

rotas i den forskning som Turkle (2012 & 2017) och Twenge (2017) lägger fram, och har                

realiserats genom undersökningens gestaltning, Samtalsgeneratorn. Tanken är inte att tvinga          

fram användning av Samtalsgeneratorn eller att den måste ske på just det vis som grundidén               

bygger på. Vi påstår inte heller att problemet med att unga personer pratar mindre med varandra                

kommer att lösas. Hur användarna går till väga för att använda applikationen är i slutändan inget                

vi kan styra över, utan kan bara hoppas att det budskap och de känslor vi vill att applikationen                  

ska förmedla når fram och faktiskt får individer att börja välja det verbala samtalet framför det                

digitala i större utsträckning.  

 

6.2 Metoder 

Som det poängteras under kapitel 3.1 var det ett medvetet val att välja bort X for Change som                  

designmetod till gestaltningen. Anledningen till att De sex tänkarhattarna (IndigoTrainingUK,          

2008; Löwgren & Stolterman, 2004; The de Bono Group, u.å). valdes istället är för att utbudet av                 

tillgängliga källor pekar på att denna metod är mer etablerad och välkänd än X for Change, som                 

egentligen kommer från uttrycket Games for Change - alltså en metod som från början är menad                

att användas för spelutveckling. Vi ville att De sex tänkarhattarna skulle fungera som en              
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fullvärdig designmetod då den innehåller många olika tillvägagångssätt för att komma vidare i en              

designprocess samtidigt som en struktur och röd tråd kan upprätthålls.  

 

Extreme Programming och Klickbar prototyp har tillsammans varit givande metoder gällande           

gestaltningens digitala delar då de ständigt har underlättat byggandet och testning av produkten.             

Eftersom vi gjorde en egen version av Extreme Programming, där vi programmerade vid varsin              

dator istället för en gemensam, kom vi fram till lösningar mycket snabbare än vad vi skulle gjort                 

om bara en av oss jobbat med koden och den andra hade suttit bredvid och kommenterat. Nu                 

kunde vi istället arbeta parallellt med likadan kod och testa två möjliga lösningar samtidigt. Att               

vi tog oss an Extreme Programming på detta vis gjorde att vi sparade tid samt fick snabbare                 

förståelse för React Natives syntax. 

 

Klickbar prototyp bidrog till att vi kunde visa upp en prototyp som såg ut och betedde sig precis                  

som den slutgiltliga produkten. Med hjälp av detta kunde vi bjuda in ett antal personer som                

testade prototypen och sedan gav oss feedback som i sin tur hjälpte oss att driva processen                

framåt.  

 

6.3 Designprocess & Resultat 

Vad det gäller gestaltningen så hade vi kunnat göra en mobilanpassad webbapplikation, men             

detta valdes bort eftersom applikationens funktioner då inte hade fungerat på det vis som              

planerats. Mobilanpassade webbapplikationer är i stort sett bara är en webbsida som körs genom              

telefonens webbläsare, vilket gör att responsen på webbsidan inte skulle vara lika snabb som i en                

renodlad mobilapplikation om mycket data behöver laddas in. En annan viktig del är att vi inte                

skulle kunna lagra användarens data i telefonens minne samt komma åt telefonens komponenter.             

För att kunna göra detta skulle applikationen behöva få tillgång till minnet på användarens              

telefon, vilket en webbsida inte klarar av. Det skulle också gjort att all data skulle gå förlorad om                  

användaren av någon anledningen byter telefon.  
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Det hölls också en diskussion angående att inloggningen skulle ske med hjälp av Facebook och               

Googles färdiga inloggningssystem, men detta valde bort då kodningen av ett inloggningssystem            

är komplex och skulle blivit än mer avancerad om Facebook eller Googles inloggningssystem             

använts. Både Facebook och Google har vissa säkerhetsåtgärder som utvecklare måste ta hänsyn             

till för att kunna använda deras inloggningssystem i sina applikationer, därför gjordes valet att              

inte prioritera detta. Vi diskuterade också om ett inloggningssystem överhuvudtaget var           

nödvändigt för applikationen, men som det nämns tidigare i texten ville vi att det skulle finnas en                 

möjlighet för användarna att spara sina framsteg samt kunna få belöningar för dessa för att               

inspirera och uppmuntra till fortsatt användning. 

 

6.4 Övriga tankar 

Det finns en medvetenhet kring att Samtalsgeneratorn inte alltid kommer att användas på det sätt               

som syftet indikerar. Vi diskuterade i ett tidigt stadie av gestaltningen att det skulle dyka upp en                 

varning om applikationen stängs ner under tiden som ett samtal pågår samt att en påminnelse               

skickas om applikationen inte använts på en viss tid. Dessa idéer avvecklades dock rätt snabbt               

eftersom vi inte vill påtvinga användning och därmed riskera att få motsatt effekt. Meningen är               

inte att skapa irritation eller missnöje, utan applikationen ska kännas rolig, inspirerande och             

utvecklande att använda. En förhoppning är att Samtalsgeneratorn kan fungera som en            

“inkörsport” till verbala samtal. Det vill säga att den kan användas som ett verktyg för att få                 

igång det kreativa tänkandet och hjälpa individer att aktivt delta i verbala konversationer.             

Förhoppningen är också att dessa individer utvecklas och senare kan delta i och driva en verbal                

konversation utan att ta hjälp av applikationen. Det skulle därmed kunna förhindra den             

nedåtgående spiral som presenteras av bland annat Turkle (2012 & 2017), Twenge (2017) och              

Socialstyrelsen (2017) gällande barn och ungas långsamma emotionella utveckling och ökade           

psykisk ohälsa. 
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Med återkoppling till Turkle (2012 & 2017) och Twenge (2017), som undersökningens            

frågeställning och syfte baseras på, tror vi att Samtalsgeneratorn agerar som ett steg bort från               

problematiken med minskad förekomst av verbala samtal och istället kan öppna dörrar som för              

vissa individer just nu är stängda. Att vi kommer med detta påstående grundar sig i den feedback                 

vi fått av utomstående under hela arbetsprocessen. Det är ingen överdrift att säga att alla som har                 

fått idén presenterad har varit enade med oss om att problematiken finns och har varit mycket                

positivt inställda till gestaltningen. 

 

Sammanfattningsvis är den framtagna gestaltningen alltså ingen lösning på den ökande           

mobilanvändning som nu råder huvudsakligen bland barn och unga vuxna. Det vi vill med denna               

undersökning är att belysa och skapa en medvetenhet kring problematiken som är kopplat till det               

ökade användandet av mobiltelefoner samt att presentera en motpol som, om den används på rätt               

sätt, kan bidra till en mer positiv utveckling i det långa loppet. 

  

49 av 55 



 
 

Separata bilagor 

Här presenteras de källor som använts för att framställa detta kandidatarbete samt en ordlista. 
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Ordlista 

 
Affinitetsdiagram 

Är verktyg för visualisera och strukturera upp ett arbetsflöde. 

 

Användare 

Den som nyttjar en specifik produkt, exempelvis en webbsida eller applikation. 

 

Applikation (mobilapplikation, webbapplikation, webbsida) 

En produkt eller ett program, oftast mjukvara, som är avsedd för specifik användning.  

 

CSS 

Cascading Style Sheets, kallas och förkortas CSS. Används för att styla HTML med exempelvis 

olika typsnitt och färger. 

 

Dokumentbaserad databas 

Innebär att all data sparas i ett samlat dokument på databasen, till skillnad från en 

relationsdatabas där datan sparas på olika ställen. 

 

Git 

Är ett versionshanteringsprogram som är till för att utvecklare ska kunna ladda upp och spara 

källkod till system eller applikationer.  

 

Heroku 

Är en så kallad PaaS-tjänst (Platform as a Service) som betyder att plattformen innefattar allt 

från infrastruktur till olika program samt operativsystem, som ger utvecklare en stabil och snabb 

möjlighet att testa sina applikationer utan att behöva strukturera och bygga upp hela 

infrastrukturen själva. PaaS-tjänster används oftast som bland annat webbservrar. 
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HTML 

HyperText Markup Language. Används för att bygga webbsidor. 

 

JavaScript 

Är ett skriptspråk som används för att på ett dynamiskt vis bygga en applikation eller webbsida.                

Används ofta tillsammans med HTML och CSS för att exempelvis ge mer liv åt en webbsida.                

Kan också användas för att begära information från en databas. 

 

Ramverk 

Är ett bibliotek med färdiga moduler, funktioner samt komponenter som är till för att strukturerat               

utveckla olika applikationer med dess innehåll. 

 

Relationsdatabas 

Är en databas som är strukturerad utefter relationer, dvs att det finns tabeller som innehåller               

rader samt kolumner där alla dessa har relationer till varandra som måste tas i hänsyn vid                

användning.  

 

Server 

Är en maskin som fungerar som mellanhand till att hantera förfrågningar från klienter som t ex                

hämta, skicka, uppdatera eller ta bort data från en databas.  

 

Sociala flöden / Sociala medier 

Exempelvis Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat. Även kommentarsfält under t.ex.          

tidningsartiklar eller blogginlägg skulle kunna räknas hit. 

 

Utvecklare 

Den eller de personer som varit involverade vid en produkts framtagning. 
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Övriga bilagor 

Oklippta bilder föreställande de flödesscheman som är publicerade i texten: 

https://drive.google.com/drive/folders/1lmQOzbm0omJi9Xkaa6sN6yzeLn-P7C6P 

55 av 55 

https://drive.google.com/drive/folders/1lmQOzbm0omJi9Xkaa6sN6yzeLn-P7C6P

