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Tack!	  
Jag	  vill	  först	  och	  främst	  tacka	  Anna	  Wilhelmsson,	  kommunikatör	  vid	  
Stadsbyggnadsförvaltningen	  i	  Eskilstuna,	  som	  trots	  stor	  arbetsbelastning	  lät	  
sig	  intervjuas	  och	  svarade	  utförligt	  på	  mina	  frågor.	  Tack	  också	  till	  Björn	  
Fundberg,	  universitetsadjunkt	  vid	  Mälardalens	  Högskola,	  för	  att	  ha	  agerat	  
som	  min	  handledare	  under	  examensarbetet	  och	  tack	  till	  mina	  klasskamrater	  
för	  den	  respons	  jag	  har	  kunnat	  använda	  för	  att	  förbättra	  mitt	  arbete	  med.	  
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Abstrakt	  (Svenska)	  
Genom	  att	  arbeta	  med	  informationsdesign	  har	  jag	  i	  detta	  arbete	  tagit	  fram	  ett	  
förslag	  på	  en	  mobilapp	  tänkt	  att	  användas	  till	  projektet	  Spaden	  i	  Eskilstuna.	  
Spaden	  är	  ett	  kommunalt	  projekt	  där	  invånare	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  
småskaliga	  byggprojekt	  runtom	  i	  Eskilstuna	  kommun.	  Målet	  med	  min	  
gestaltning	  är	  att	  lägga	  fram	  ett	  förslag	  på	  ett	  lättanvänt,	  intuitivt	  verktyg	  som	  
medborgare	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  lämna	  synpunkter	  till	  kommunen.	  Den	  
mobila	  plattformen	  i	  mitt	  förslag	  erbjuder	  en	  ökad	  insyn	  i	  Spaden-‐projekt	  i	  
den	  bemärkelse	  att	  invånare	  kan	  lämna	  synpunkter	  ”ute	  i	  fält”,	  på	  den	  plats	  
byggprojektet	  planeras.	  
	  
Jag	  har	  i	  huvudsak	  använt	  mig	  av	  textdesign	  för	  att	  ge	  exempel	  på	  hur	  
information	  kan	  presenteras	  och	  utformas	  i	  appen.	  För	  att	  få	  mitt	  förslag	  att	  
framstå	  som	  genomförbart	  var	  det	  även	  nödvändigt	  att	  beröra	  ett	  flertal	  
omkringliggande	  områden,	  såsom	  gränssnitt,	  utvecklingskostnad,	  vissa	  
tekniska	  aspekter	  och	  hur	  appen	  kan	  marknadsföras.	  
	  
Detta	  examensarbete	  skrevs	  i	  samarbete	  med	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  i	  
Eskilstuna	  kommun.	  Både	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  metoder	  har	  använts	  
för	  att	  ta	  fram	  en	  basis	  till	  mitt	  designförslag.	  

Abstract	  (in	  English)	  
By	  utilizing	  information	  design	  I	  have	  in	  this	  thesis	  paper	  produced	  a	  
proposal	  for	  a	  mobile	  app	  that	  is	  to	  be	  used	  in	  conjunction	  with	  the	  Spaden	  
project	  in	  Eskilstuna.	  Spaden	  is	  a	  municipal	  initiative	  allowing	  citizens	  to	  
directly	  influence	  the	  outcome	  of	  smaller-‐scale	  construction	  projects	  
throughout	  Eskilstuna	  municipality.	  The	  goal	  of	  my	  design	  proposal	  is	  to	  
present	  a	  user-‐friendly,	  intuitive	  tool	  citizens	  can	  use	  to	  have	  their	  viewpoints	  
heard	  by	  those	  responsible	  for	  said	  construction	  projects.	  
	  
I	  have	  mainly	  utilized	  text	  design	  to	  provide	  examples	  of	  how	  information	  
could	  be	  presented	  and	  conveyed	  within	  the	  app.	  In	  order	  for	  my	  proposal	  to	  
be	  viewed	  as	  feasible	  I	  also	  deemed	  it	  as	  necessary	  to	  discuss	  a	  number	  of	  
surrounding	  aspects,	  such	  as	  user	  interface,	  development	  costs,	  certain	  
technical	  aspects	  and	  how	  the	  app	  can	  be	  marketed.	  
	  
This	  thesis	  paper	  has	  been	  written	  in	  cooperation	  with	  the	  Municipal	  
Construction	  Administration	  in	  Eskilstuna,	  Sweden.	  Both	  qualitative	  and	  
quantitative	  methods	  have	  been	  used	  to	  acquire	  a	  basis	  for	  my	  design	  
proposal.	  
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1	  Inledning	  och	  bakgrund	  
1.1	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  och	  projektet	  Spaden	  
Stadsbyggnadsförvaltningen	  i	  Eskilstuna	  är	  den	  del	  av	  kommunen	  som	  
planerar	  och	  genomför	  kommunala	  byggprojekt,	  renoveringar	  och	  
ombyggnationer.	  De	  ansvarar	  även	  för	  skötsel	  och	  underhåll,	  exempelvis	  
snöröjning,	  och	  har	  som	  funktion	  att	  främja	  en	  trivsam	  och	  fungerande	  
stadsmiljö.	  Inom	  förvaltningen	  finns	  sex	  olika	  avdelningar	  som	  ansvarar	  för	  
praktiska	  funktioner	  inom	  Eskilstuna	  kommun.	  Utöver	  detta	  finns	  tre	  olika	  
administrativa	  enheter:	  Kart	  och	  GIS,	  Ekonomi,	  samt	  den	  jag	  har	  arbetat	  
gentemot	  i	  mitt	  designförslag:	  Personal	  och	  Information.	  
	  
Spaden	  var	  ett	  projekt	  som	  
Stadsbyggnadsförvaltningen	  
bedrev	  mellan	  2007	  och	  
2011	  och	  involverade	  under	  
denna	  tid	  8	  olika	  byggprojekt	  
runtom	  i	  Eskilstuna.	  
Benämningen	  ”Spaden-‐
projekt”	  användes	  på	  
kommunens	  hemsida	  i	  
anslutning	  till	  vissa	  mindre,	  
lättöverskådliga	  byggprojekt	  
och	  beskrevs	  vidare	  som	  en	  
chans	  för	  invånare	  att	  tycka	  
till	  i	  ett	  tidigt	  skede	  ”innan	  
Spaden	  sattes	  i	  jorden”.	  Innan	  
byggstart	  sattes	  skyltar	  upp	  på	  berörda	  platser	  inom	  kommunen	  där	  
invånare	  uppmanades	  att	  lämna	  synpunkter	  via	  kommunens	  hemsida	  eller	  
genom	  att	  ringa	  medborgarkontoret.	  Denna	  respons	  resulterade	  sedan	  i	  
konkreta	  förändringar	  som	  implementerades	  i	  byggfasen.	  I	  projektets	  
utvärdering	  (Stadsbyggnadsförvaltningen,	  2011)	  nämns	  bland	  annat	  ökad	  
tillgänglighet	  för	  promenadvägen	  Åstråket	  och	  begränsad	  borttagning	  av	  
gamla	  träd	  i	  Stadsparken	  som	  exempel	  där	  respons	  som	  kommit	  in	  via	  
Spaden-‐projektet	  konkret	  har	  påverkat	  hur	  ett	  projekt	  genomförs.	  	  	  
	  
I	  utvärderingen	  beskrivs	  Spaden-‐projektet	  som	  en	  överlag	  lyckad	  satsning	  
som	  möttes	  med	  entusiasm	  från	  allmänhetens	  sida.	  I	  synnerhet	  mängden	  av	  
respons	  som	  kom	  in	  från	  kommunens	  invånare	  lyfts	  fram	  som	  en	  positiv	  
aspekt.	  Under	  projektets	  gång	  inkom	  totalt	  sett	  550	  synpunkter,	  där	  
Åstråket	  stod	  för	  nära	  hälften	  med	  230	  inkomna	  synpunkter.	  Spaden-‐

Spaden-‐skylt	  i	  Stadsparken,	  Eskilstuna.	  Bild:	  Göran	  Jonsson,	  
Stadsbyggnadsförvaltningen.	  
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projektet	  uppmärksammades	  även	  av	  andra	  kommuner,	  t.ex.	  Göteborg.	  
Trots	  sin	  relativa	  popularitet	  har	  Spaden-‐projektet	  efter	  2011	  stagnerat	  och	  
i	  skrivande	  stund	  (april	  2013)	  finns	  inga	  aktiva	  Spaden-‐projekt	  inom	  
Eskilstuna	  kommun.	  Ett	  skäl	  till	  att	  Spaden-‐projektet	  stötte	  på	  problem	  var	  
att	  det	  visade	  sig	  svårt	  att	  få	  fram	  nya	  projekt	  internt	  hos	  kommunen,	  
mycket	  p.g.a.	  att	  uppföljning	  och	  återkoppling	  av	  respons	  lämnad	  av	  
medborgare	  tog	  stor	  tid.	  

1.2	  Syfte	  
Syftet	  med	  det	  designförslag	  jag	  beskriver	  i	  denna	  rapport	  är	  att	  ge	  
medborgare	  i	  Eskilstuna	  kommun	  ett	  användarvänligt	  och	  intuitivt	  sätt	  att	  
ge	  respons	  till	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  angående	  byggprojekt	  som	  har	  
designerats	  som	  ”Spaden-‐projekt”.	  Detta	  designförslag	  är	  även	  tänkt	  att	  
främja	  medborgares	  insyn	  i	  Stadsbyggnadsförvaltningens	  verksamhet	  och	  
ge	  en	  ökad	  kunskap	  om	  vad	  för	  byggnationer	  som	  planeras	  och	  genomförs	  
inom	  kommunen.	  Jag	  vill	  också	  kunna	  erbjuda	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  
en	  metod	  vilken	  de	  kan	  se	  vilka	  inlämnade	  förslag	  som	  är	  mest	  populära,	  
förslagsvis	  genom	  röstningssystem	  där	  de	  mest	  populära	  förslagen	  
rangordnas	  i	  en	  lista.	  

1.3	  Problemformulering	  
Det	  har	  framgått	  att	  det	  finns	  viss	  frustration	  inom	  förvaltningen	  över	  att	  de	  
inte	  kunnat	  fullfölja	  Spaden.	  Det	  finns	  också	  en	  vilja	  att	  ”återuppliva”	  
projektet	  i	  en	  något	  förenklad	  version	  då	  det	  är	  något	  som	  ligger	  relativt	  
nära	  i	  tiden	  och	  som	  bevisligen	  var	  uppskattat	  av	  ett	  stort	  antal	  invånare.	  
Jag	  vill	  därför	  få	  kunskap	  om	  vad	  som	  kan	  göras	  för	  att	  förbättra	  och	  
förhoppningsvis	  förenkla	  konceptet.	  Med	  detta	  vill	  jag	  erbjuda	  ett	  
designförslag	  som	  kan	  bidra	  till	  att	  återuppliva	  Spaden-‐projektet,	  och	  
samtidigt	  ge	  medborgare	  ett	  medium	  som	  bidrar	  till	  en	  ökad	  transparens	  in	  
i	  dessa	  byggprojekt.	  	  

1.3.1	  Forskningsfråga	  
Hur	  kan	  informationsdesign	  användas	  inom	  kontexten	  av	  en	  mobil	  
applikation	  för	  att	  underlätta	  medborgerligt	  deltagande	  i	  kommunala	  
byggprojekt?	  

1.4	  Frågeställningar	  
• Hur	  kartlägger	  jag	  om	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  appen?	  
• Hur	  utformar	  och	  disponerar	  jag	  informationen	  i	  appen	  så	  att	  den	  

framstår	  som	  lättillgänglig	  och	  lättförståelig?	  
• Är	  det	  tekniskt	  genomförbart	  att	  ta	  fram	  en	  app	  så	  som	  det	  står	  

beskrivet	  i	  mitt	  designförslag?	  



Gustaf Hildebrand 
Mälardalens Högskola vårterminen 2013 
Examensarbete i Informationsdesign, 15 högskolepoäng 
 

	   8	  

• Hur	  kan	  jag	  använda	  Eskilstuna	  kommuns	  grafiska	  profil	  för	  att	  
maximera	  läsbarhet	  och	  läslighet	  i	  en	  app?	  

• Hur	  kan	  jag	  mobilanpassa	  information	  så	  att	  användaren	  får	  en	  
överblick	  över	  ett	  Spaden-‐projekt	  direkt	  i	  mobilen?	  

• Hur	  uppmärksammas	  invånare	  på	  att	  appen	  existerar?	  

1.5	  Varför	  en	  app?	  
I	  december	  2012	  avslutade	  jag	  en	  månadslång	  praktik	  hos	  
Stadsbyggnadsförvaltningen	  i	  Eskilstuna.	  Praktiken	  hade	  för	  min	  del	  varit	  
en	  lärorik	  upplevelse	  så	  jag	  beslutade	  mig	  för	  att	  även	  göra	  mitt	  
examensarbete	  i	  samarbete	  med	  förvaltningen.	  Efter	  att	  ha	  funderat	  på	  
olika	  tryckta	  och	  internet-‐baserade	  medium	  att	  göra	  ett	  designförslag	  i	  så	  
kom	  jag	  slutligen	  fram	  till	  en	  mobilapp	  för	  smarta	  telefoner,	  t.ex.	  Apple	  
iPhone	  och	  Android.	  En	  anledning	  till	  jag	  valde	  just	  detta	  medium	  att	  arbeta	  
med	  var	  att	  jag	  ville	  veta	  hur	  text	  för	  smarta	  telefoner	  utformas,	  och	  vilka	  
riktlinjer	  som	  finns	  för	  detta.	  Jag	  föreslog	  app-‐formatet	  för	  Anna	  
Wilhelmsson	  vid	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  och	  efter	  en	  diskussion	  kring	  
vad	  för	  praktisk	  nytta	  en	  eventuell	  app	  kan	  tänkas	  ha	  för	  förvaltningen	  kom	  
vi	  slutligen	  fram	  till	  att	  skulle	  potentiellt	  sett	  fungera	  tillsammans	  med	  
projektet	  Spaden.	  	  

1.6	  Avgränsning	  
Då	  jag	  vill	  fokusera	  på	  informationsinnehållet	  i	  appen	  och	  hur	  detta	  
presenteras	  har	  jag	  bestämt	  mig	  på	  att	  till	  viss	  del	  åsidosätta	  den	  grafiska	  
aspekten.	  För	  att	  ge	  läsaren	  ett	  helhetsperspektiv	  fann	  dock	  att	  det	  ofta	  var	  
nödvändigt	  att	  bidra	  med	  en	  grov	  uppfattning	  om	  hur	  användargränssnittet	  
kan	  tänkas	  se	  ut.	  Eskilstuna	  kommun	  och	  projektet	  Spaden	  har	  även	  en	  
tydlig	  grafisk	  profil	  som	  jag	  till	  största	  möjliga	  mån	  följt	  i	  min	  gestaltning	  
och	  jag	  har	  därför	  en	  tydlig	  avgränsning	  när	  det	  kommer	  till	  vilka	  färger	  och	  
typsnitt	  jag	  använder	  mig	  av.	  
	  
Jag	  avstår	  även	  från	  programmering	  och	  andra	  tekniska	  aspekter	  som	  
tillkommer	  i	  utvecklingen	  av	  en	  app.	  Mitt	  designförslag	  bör	  därför	  betraktas	  
som	  ett	  utkast	  eller	  ett	  förslag	  på	  hur	  informationen	  i	  en	  Spaden-‐app	  kan	  
tänkas	  presenteras,	  snarare	  än	  en	  färdig	  produkt.	  Jag	  ville	  dock	  försäkra	  mig	  
om	  att	  det	  designförslag	  jag	  gjorde	  var	  tekniskt	  genomförbart,	  både	  genom	  
att	  fråga	  personer	  med	  insikt	  i	  att	  skapa	  appar	  samt	  genom	  omvärldsanalys.	  
Jag	  koncentrerade	  mig	  därför	  först	  och	  främst	  på	  att	  formge	  ett	  icke-‐
interaktivt	  utkast	  på	  hur	  informationen	  inom	  appen	  kommer	  se	  ut	  och	  hur	  
den	  kan	  presenteras.	  I	  forskningsrapporten	  Information	  och	  kommunikation	  
vid	  miljö-‐	  och	  byggförvaltningen	  i	  Eskilstuna	  kommun,	  författad	  av	  Staffan	  
Udd,	  beskrivs	  Larsåke	  Larsson	  sammanfattning	  av	  
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kommunikationsprocessen	  som	  ”kommunikation	  är	  processen	  för	  
människors	  kontakt	  med	  varandra,	  information	  är	  innehållet	  i	  processen”	  
(Udd,	  2004,	  s.1-‐2).	  Jag	  har	  i	  denna	  mån	  avgränsat	  mig	  till	  innehållet	  i	  
processen	  (information),	  snarare	  än	  processen	  i	  sig	  (kommunikation).	  

1.7	  Målgrupp	  
Målgruppen	  som	  jag	  i	  första	  hand	  vänder	  mig	  till	  är	  
Stadsbyggnadsförvaltningen	  i	  Eskilstuna,	  som	  jag	  hoppas	  kunna	  erbjuda	  ett	  
genomförbart	  förslag	  på	  hur	  en	  Spaden-‐app	  kan	  se	  ut	  och	  tänkas	  fungera.	  
En	  Spaden-‐app	  riktar	  sig	  främst	  till	  personer	  som	  har	  visat	  sig	  vara	  villiga	  
att	  bidra	  med	  respons	  i	  Spaden-‐projektet	  då	  det	  var	  aktivt.	  Antalet	  förslag	  
som	  kom	  in	  till	  kommunen	  då	  Spaden-‐projektet	  forfarande	  var	  aktivt	  
demonstrerar	  att	  det	  finns	  en	  villighet	  bland	  ett	  stort	  antal	  medborgare	  att	  
bidra	  till	  en	  bättre	  och	  mer	  trivsam	  stadsmiljö	  i	  Eskilstuna,	  något	  som	  också	  
beskrivs	  mer	  ingående	  i	  utvärderingen	  till	  Spaden-‐projektet.	  Genom	  att	  
erbjuda	  ett	  verktyg	  som	  kan	  användas	  för	  att	  enkelt	  lämna	  förslag	  och	  
respons	  på	  pågående	  byggprojekt	  hoppas	  jag	  även	  kunna	  expandera	  
målgruppen	  till	  att	  inkludera	  personer	  önskar	  se	  en	  ökad	  transparens	  i	  
Stadsbyggnadsförvaltningens	  verksamhet.	  

1.8	  Definition	  och	  förtydligande	  av	  begrepp	  
För	  att	  undvika	  missförstånd	  och	  syftningsfel	  så	  förklarar	  jag	  här	  ett	  antal	  
begrepp	  som	  jag	  ofta	  använder	  mig	  av	  i	  denna	  rapport.	  

1.8.1	  App,	  appar	  
Ett	  ofta	  förekommande	  begrepp	  är	  ”app”.	  I	  kontexten	  jag	  syftar	  på	  här	  så	  
innebär	  denna	  term	  mobila	  applikationer,	  d.v.s.	  program	  som	  kan	  laddas	  ner	  
via	  mobil	  internetanslutning	  och	  installeras	  på	  smarta	  telefoner	  för	  att	  ge	  
anordningen	  ytterligare	  funktionalitet	  utöver	  fabriksstandard.	  

1.8.2	  Smarta	  telefoner,	  Apple	  iOS	  och	  Android	  
Jag	  talar	  även	  om	  smarta	  telefoner,	  eller	  smartphones,	  då	  det	  är	  plattformen	  
jag	  använder	  för	  mitt	  designförslag.	  Ett	  blogginlägg	  på	  Telias	  webbplats	  
definierar	  en	  smartphone	  som	  
följande:	  
	  

En	  smartphone	  är	  en	  
avancerad	  mobil	  i	  
gränslandet	  mellan	  mobil	  och	  
dator.	  Den	  har	  ett	  
operativsystem	  där	  man	  har	  
möjligheter	  att	  installera	  mer	  
avancerade	  program	  eller	  

Android	  och	  Apple	  iOS	  är	  för	  närvarande	  de	  två	  
dominerande	  smartphone-‐plattformarna	  i	  Sverige.	  
Utöver	  dessa	  två	  finns	  även	  ett	  flertal	  andra	  
operativsystem	  med	  mindre	  marknadsandelar,	  t.ex.	  
Microsoft	  Windows	  Phone,	  Blackberry	  och	  Symbian.	  



Gustaf Hildebrand 
Mälardalens Högskola vårterminen 2013 
Examensarbete i Informationsdesign, 15 högskolepoäng 
 

	   10	  

appar.	  Med	  en	  smartphone	  kan	  man	  göra	  betydligt	  mer	  än	  bara	  
ringa	  och	  skicka	  sms.	  Du	  kan	  till	  exempel	  maila,	  använda	  appar	  och	  
surfa.	  Internet	  är	  alltså	  en	  viktig	  del	  av	  smartphone-‐användandet.	  

	  
(Telia,	  2011).	  
	  
I	  skrivande	  stund	  är	  de	  två	  största	  smartphone-‐
plattformarna	  i	  Sverige	  Apple	  iOS	  och	  Android.	  Enligt	  
Henric	  Ehrenblad	  vid	  annonsnätverket	  Widespace	  
använder	  i	  dagsläget	  något	  fler	  Android-‐baserade	  
telefoner,	  åtminstone	  sett	  till	  mobil	  webbtrafik	  
(Ehrenblad,	  2011).	  Jag	  har	  därför	  valt	  att	  referera	  till	  
båda	  system	  i	  denna	  rapport,	  men	  också	  därför	  att	  en	  
eventuell	  Spaden-‐app	  med	  största	  sannolikhet	  skulle	  
finnas	  tillgängligt	  till	  både	  iOS	  och	  Android.	  	  

1.8.4	  Kägel,	  kerna	  
Dessa	  är	  typografiska	  benämningar.	  Kägel	  syftar	  på	  
avståndet	  mellan	  två	  raders	  baslinjer,	  kerna	  syftar	  på	  
avståndet	  mellan	  individuella	  bokstäver.	  	  

2	  Metod	  
I	  anslutning	  till	  min	  gestaltning	  har	  en	  kombination	  av	  kvalitativa	  och	  
kvantitativa	  metoder	  använts.	  

2.1	  Litteraturstudier	  
Jag	  har	  i	  min	  litteraturstudie	  i	  huvudsak	  sökt	  dels	  på	  hur	  mobila	  
applikationer	  är	  uppbyggda	  och	  hur	  information	  i	  dessa	  bör	  utformas	  för	  att	  
framstå	  som	  logisk	  och	  strukturerad.	  För	  att	  tydligare	  kunna	  koppla	  
samman	  mitt	  arbete	  med	  min	  utbildning,	  exempelvis	  kurser	  som	  Kognitiva	  
Processer	  och	  Informationsdesign	  i	  Praktiken,	  har	  jag	  sökt	  på	  litteratur	  som	  
mer	  specifikt	  riktar	  in	  sig	  på	  informationsdesign	  och	  hur	  detta	  gestaltas	  och	  
tolkas,	  i	  och	  utanför	  kontexten	  av	  mobila	  applikationer.	  Jag	  har	  även	  läst	  
forskningsrapporter	  som	  tar	  upp	  fallstudier	  som	  rör	  informationsdesign	  
inom	  Eskilstuna	  kommun	  samt	  hur	  kommunikation	  och	  information	  inom	  
Stadsbyggnadsförvaltningen	  utformas	  och	  gestaltas	  i	  offentliga	  
sammanhang.	  	  
	  
Källkritik	  har	  utförts	  i	  den	  mån	  att	  jag	  har	  varit	  medveten	  om	  att	  många	  av	  
de	  källor	  jag	  har	  använt	  inte	  tar	  upp	  ämnen	  som	  gränssnitt,	  läsbarhet	  och	  
informationsdesign	  specifikt	  inom	  kontexten	  av	  mobila	  applikationer.	  

Kägel	  är	  avståndet	  mellan	  två	  
raders	  baslinjer.	  Bild:	  IDG.se	  
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Andra	  källor	  jag	  använde	  mig	  av	  talar	  om	  ämnen	  som	  t.ex.	  typografi	  och	  
textproduktion	  men	  inom	  kontexten	  av	  trycksaker.	  Jag	  har	  i	  alla	  dessa	  fall	  
fått	  göra	  en	  bedömning	  om	  vilka	  delar	  av	  vald	  litteratur	  som	  jag	  kan	  och	  
inte	  kan	  använda	  mig	  av.	  De	  typografiska	  principer	  som	  trycksaker	  måste	  
rätta	  sig	  efter	  går	  inte	  alltid	  att	  applicera	  på	  text	  i	  mobila	  applikationer,	  och	  
vice	  versa.	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  
Efter	  att	  ha	  sökt	  tidigare	  forskning	  runt	  gestaltning	  av	  text	  i	  mobila	  format	  
drog	  jag	  slutsatsen	  att	  den	  mängd	  forskning	  som	  fanns	  på	  området	  är	  
begränsad.	  Jag	  hittade	  däremot	  material	  som	  berörde	  närliggande	  ämnen	  
som	  t.ex.	  hur	  ökat	  avstånd	  mellan	  bokstäver	  (kerning)	  kan	  öka	  läsligheten	  
hos	  texter	  som	  visas	  på	  skärm,	  i	  synnerhet	  hos	  personer	  med	  dyslexi.	  Jag	  
ansåg	  att	  detta	  var	  relevant	  i	  mitt	  arbete	  då	  material	  med	  Eskilstuna	  
kommun	  som	  avsändare	  även	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  personer	  med	  
lässvårigheter	  i	  största	  möjliga	  mån.	  I	  forskningsrapporten	  The	  effects	  of	  
inter-‐letter	  spacing	  in	  visual-‐word	  recognition:	  Evidence	  with	  young	  normal	  
readers	  and	  developmental	  dyslexics	  (Perea,	  Panadero,	  Moret-‐Tatay,	  Gómez,	  
2011)	  tar	  författarna	  upp	  hur	  en	  smärre	  ökning	  av	  avstånd	  mellan	  
bokstäver	  kan	  ge	  texten	  förbättrad	  läslighet.	  Detta	  var	  därför	  något	  jag	  
följde	  i	  min	  gestaltning	  genom	  att	  öka	  kerningen	  på	  brödtexten.	  
	  
Gómez	  och	  Perea	  argumenterar	  vidare	  i	  forskningsartikeln	  Increased	  
interletter	  spacing	  facilitates	  encoding	  of	  words	  (2012,	  Psychonomic	  Bulletin	  
and	  Review)	  att	  ett	  ökat	  mellanrum	  mellan	  bokstäver	  kan	  både	  hjälpa	  och	  
skada	  läsligheten,	  beroende	  på	  i	  vilken	  magnitud	  kerning	  används.	  
Författarna	  påpekar	  att	  minskad	  ”trängsel”	  bland	  bokstäver	  kan	  bidra	  till	  en	  
ökad	  läslighet,	  men	  även	  att	  det	  lätt	  kan	  gå	  till	  överdrift	  i	  den	  bemärkelsen	  
att	  ett	  alltför	  stort	  avstånd	  mellan	  individuella	  bokstäver	  kan	  få	  läsaren	  att	  
ta	  längre	  tid	  på	  sig	  att	  avkoda	  individuella	  ord.	  Detta	  var	  något	  jag	  försökte	  
vara	  mån	  om	  i	  mitt	  designförslag,	  dock	  så	  gjorde	  den	  begränsande	  
skärmytan	  på	  en	  smartphone	  att	  jag	  bara	  kunde	  kerna	  i	  en	  begränsad	  
omfattning	  innan	  jag	  kompromissade	  för	  mycket	  på	  luften	  som	  omgav	  
textmassan.	  Just	  att	  hitta	  en	  lyckad	  kompromiss	  mellan	  olika	  element	  i	  
texten,	  utan	  att	  något	  tog	  överhanden,	  var	  något	  jag	  upptäckte	  var	  viktigt	  
för	  att	  undvika	  att	  förvirra	  läsare.	  I	  den	  ovan	  nämnda	  artikeln	  från	  
Psychonomic	  Bulleting	  and	  Review	  var	  jag	  dock	  tvungen	  att	  vara	  källkritisk	  i	  
den	  bemärkelse	  att	  författarna	  inte	  specifikt	  tar	  upp	  mobila	  applikationer	  
när	  de	  talar	  om	  kerning.	  Däremot	  talar	  de	  i	  allmänhet	  om	  hur	  att	  öka	  
avståndet	  mellan	  bokstäver	  från	  standardinställningarna	  i	  en	  programvara	  
kan	  bevisligen	  bidra	  till	  en	  ökad	  läslighet.	  
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Som	  jag	  beskriver	  i	  kapitel	  3.3	  Läsbarhet,	  läslighet	  och	  typografi	  så	  har	  jag	  i	  
mitt	  designförslag	  använt	  mig	  av	  en	  de	  sans-‐serif	  typsnitt	  som	  finns	  
tillgängliga	  i	  Eskilstuna	  kommuns	  grafiska	  profil.	  I	  forskningsartikeln	  Do	  
serifs	  provide	  an	  advantage	  in	  the	  recognition	  of	  written	  words?,	  publicerad	  
2011	  i	  Journal	  of	  Cognitive	  Psychology,	  beskrivs	  det	  hur	  sans-‐serif	  typsnitt	  
ger	  en	  märkbar	  ökning	  av	  läsarens	  responstid	  just	  när	  det	  handlar	  om	  text	  
som	  visas	  på	  en	  skärm.	  Jag	  tolkade	  detta	  som	  att	  det	  var	  ett	  skäl	  till	  att	  vara	  
konsekvent	  i	  användandet	  av	  endast	  ett	  typsnitt	  av	  sans-‐serif	  variant	  genom	  
hela	  appen.	  Ett	  annat	  skäl	  till	  användandet	  av	  ett	  typsnitt	  är	  att	  det	  i	  mitt	  
designförslag	  inte	  rör	  sig	  om	  några	  större	  textmassor,	  och	  det	  är	  därför	  
tveksamt	  om	  användandet	  av	  ett	  typsnitt	  med	  serifer	  verkligen	  skulle	  bidra	  
till	  en	  ökad	  läslighet	  i	  likhet	  med	  brödtext	  i	  tryckt	  format.	  

2.3	  Personliga	  kontakter	  och	  intervjuer	  (kvalitativa	  studier)	  
Som	  ett	  steg	  i	  att	  förbättra	  empirin	  i	  mitt	  arbete	  hade	  jag	  kontakt	  med	  Anna	  
Wilhelmsson	  (intervju,	  mailkontakt)	  och	  Patrik	  Johansson	  (mailkontakt)	  vid	  
Stadsbyggnadsförvaltningen.	  Många	  av	  mina	  frågor	  härrörde	  till	  hur	  
realistiskt	  det	  var	  att	  utforma	  en	  Spaden-‐app	  och	  vad	  för	  kriterier	  den	  i	  så	  
fall	  måste	  uppfylla.	  Detta	  var	  information	  jag	  sedan	  kunde	  använda	  som	  
grund	  i	  mitt	  designförslag.	  Genom	  dessa	  konversationer	  blev	  jag	  även	  
uppmärksammad	  på	  utmaningar	  inom	  förvaltningen	  som	  måste	  redas	  ut	  
innan	  en	  app	  kan	  lanseras,	  detta	  är	  något	  som	  jag	  diskuterar	  i	  närmre	  detalj	  
under	  kapitlet	  5.5	  Designutmaningar.	  

2.4	  Enkätundersökning	  (behovsanalys/kvantitativ	  studie)	  
Om	  möjligheten	  finns	  så	  är	  det	  ofta	  fördelaktigt	  att	  nyttja	  en	  kombination	  av	  
kvalitativa	  och	  kvantitativa	  metoder	  då	  respektive	  metods	  styrkor	  och	  
svagheter	  balanserar	  ut	  varandra	  (Holme	  &	  Solvang,	  1997,	  s.85).	  För	  att	  
komplimentera	  den	  kvalitativa	  information	  jag	  tagit	  fram	  genom	  intervjuer	  
och	  korrespondens	  insåg	  jag	  tidigt	  att	  det	  även	  fanns	  ett	  överhängande	  
behov	  av	  att	  även	  göra	  en	  bredare	  behovsanalys	  (kvantitativ	  studie).	  
Anledningen	  till	  detta	  var	  att	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  ville	  veta	  om	  
invånare	  i	  Eskilstuna	  var	  mottagliga	  för	  konceptet	  och	  de	  i	  så	  fall	  skulle	  se	  
en	  Spaden-‐app	  som	  ett	  användbart	  verktyg.	  Att	  påvisa	  att	  det	  fanns	  en	  vilja	  
bland	  kommunens	  invånare	  att	  använda	  ett	  sådant	  redskap	  ansåg	  jag	  därför	  
vara	  nödvändigt	  för	  att	  mitt	  designförslag	  över	  huvud	  taget	  skulle	  ses	  som	  
relevant.	  
	  
Jag	  utformade	  en	  kort	  webbenkät	  som	  jag	  fyllde	  med	  fyra	  stycken	  frågor,	  
varav	  alla	  kunde	  besvaras	  med	  ett	  antal	  olika	  alternativ.	  Holme	  &	  Solvang	  
påpekar	  att	  en	  enkätundersökning	  bör	  undvika	  att	  vara	  för	  omfattande	  och	  
otydlig	  då	  denna	  typ	  av	  undersökning	  är	  helt	  beroende	  på	  mottagarens	  
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välvilja	  för	  att	  få	  in	  resultat	  (Holme	  &	  Solvang,	  1997,	  s.173).	  Jag	  ville	  därför	  
göra	  enkäten	  kortfattad	  och	  så	  saklig	  som	  möjligt.	  	  
	  
Min	  uppdragsgivare	  markerade	  att	  de	  ville	  veta	  ålder,	  kön	  samt	  om	  de	  
deltagande	  hade	  förslag	  för	  vilken	  funktionalitet	  som	  de	  ville	  se	  i	  en	  
potentiell	  Spaden-‐app.	  För	  att	  få	  en	  bättre	  förståelse	  om	  just	  den	  mobila	  
aspekten	  i	  en	  Spaden-‐app	  sågs	  som	  användbar	  eller	  ej	  inkluderade	  jag	  en	  
fråga	  där	  jag	  ville	  veta	  om	  de	  deltagande	  endast	  var	  intresserade	  av	  
byggprojekt	  i	  deras	  direkta	  närhet.	  Detta	  var	  en	  inställning	  som	  jag	  under	  
min	  tid	  som	  praktikant	  hos	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  fick	  veta	  var	  vanlig.	  
Om	  en	  överhängande	  majoritet	  valde	  detta	  alternativ	  riskerade	  det	  även	  att	  
delvis	  försvaga	  grunden	  för	  mitt	  designförslag	  då	  behovet	  av	  en	  app	  i	  så	  fall	  
skulle	  vara	  tveksamt.	  Jag	  inkluderade	  även	  ett	  alternativ	  som	  
svarspersonerna	  kunde	  välja	  om	  de	  hade	  intresse	  av	  byggprojekt	  som	  
planerades	  på	  andra	  platser	  än	  deras	  direkta	  närhet.	  	  	  	  
	  
Dessa	  frågor	  ingick	  i	  enkäten:	  
	  

• Vad	  är	  ditt	  kön?	  
• Vad	  är	  din	  ålder?	  
• Är	  du	  intresserad	  av	  att	  lämna	  respons,	  kritik	  eller	  förslag	  kopplat	  

till	  offentliga	  byggprojekt	  (t.ex.	  parker,	  sportanläggningar,	  torg)	  i	  din	  
hemkommun?	  Anta	  att	  den	  respons	  du	  lämnar	  läses	  av	  ansvariga	  vid	  
din	  kommuns	  stadsbyggnadsförvaltning.	  

• Beskriv	  kortfattat	  (ca.1-‐2	  meningar	  eller	  kort	  punktlista)	  om	  det	  
finns	  någon	  specifik	  funktionalitet	  du	  skulle	  vilja	  se	  i	  en	  mobilapp	  
designad	  för	  att	  lämna	  kritik,	  respons	  eller	  förslag	  på	  offentliga	  
byggprojekt	  i	  din	  hemkommun.	  Denna	  fråga	  är	  frivillig.	  

2.4.1	  Resultat	  och	  analys	  av	  enkätundersökningen	  
Enkätundersökningen	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  surveymonkey.com	  och	  
skickades	  ut	  till	  studenter	  vid	  Mälardalens	  Högskola	  den	  26:e	  april	  2013.	  
Jag	  analyserade	  de	  svar	  som	  hade	  kommit	  in	  en	  vecka	  senare,	  den	  3:e	  maj.	  
Anledning	  till	  att	  jag	  valde	  just	  högskolestudenter	  var	  att	  jag	  ville	  vända	  mig	  
till	  en	  målgrupp	  som	  ofta	  använder	  sig	  av	  smartphones	  och	  som	  var	  bekanta	  
med	  teknologin.	  Genom	  att	  vända	  mig	  till	  denna	  demografi	  ville	  jag	  få	  en	  
uppfattning	  om	  den	  funktionalitet	  som	  en	  smartphone-‐van	  grupp	  av	  
personer	  skulle	  vilja	  se	  i	  en	  Spaden-‐app.	  Totalt	  sett	  svarade	  100	  personer	  
på	  enkäten	  under	  den	  vecka	  den	  var	  i	  omlopp.	  	  
	  
Enkäten	  bestod	  av	  fyra	  frågor,	  varav	  tre	  med	  svarsalternativ.	  Antalet	  svar	  
anges	  i	  procent:	  
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1.	  Vad	  är	  din	  ålder?	  
	  

• 18-‐20	  –	  21%	  
• 21-‐25	  –	  46%	  
• 26-‐30	  –	  24%	  
• 31-‐35	  –	  5%	  
• 36-‐40	  –	  3%	  
• 41-‐45	  –	  3%	  
• 46-‐50	  –	  0%	  
• 51-‐55	  –	  2%	  
• 56+	  -‐	  0%	  

	  
2.	  Vad	  är	  ditt	  kön?	  
	  

• Kvinna	  –	  74%	  
• Man	  –	  27%	  

	  
3.	  Är	  du	  intresserad	  av	  att	  lämna	  respons,	  kritik	  eller	  förslag	  kopplat	  till	  
offentliga	  byggprojekt	  (t.ex.	  parker,	  sportanläggningar,	  torg)	  i	  din	  
hemkommun?	  Anta	  att	  den	  respons	  du	  lämnar	  läses	  av	  ansvariga	  vid	  din	  
kommuns	  stadsbyggnadsförvaltning.	  
	  

• Ja,	  jag	  är	  intresserad	  av	  att	  lämna	  respons	  på	  offentliga	  byggprojekt	  
runom	  i	  min	  hemkommun	  –	  39%	  

• Ja,	  men	  bara	  angående	  byggprojekt	  i	  min	  direkta	  närhet	  eller	  som	  på	  
annat	  sätt	  berör	  mig	  personligan	  –	  42%	  

• Nej	  –	  22%	  
	  
4.	  Beskriv	  kortfattat	  (ca.	  1-‐2	  meningar	  eller	  kort	  punktlista)	  om	  det	  finns	  
någon	  specifik	  funktionalitet	  du	  skulle	  vilja	  se	  i	  en	  mobilapp	  tänkt	  att	  
användas	  för	  att	  lämna	  respons,	  kritik	  eller	  förslag	  på	  offentliga	  byggprojekt	  
runtom	  i	  din	  hemkommun.	  Denna	  fråga	  är	  frivillig.	  
	  
På	  fråga	  3	  så	  ville	  jag	  veta	  i	  vilken	  utsträckning	  svarsgruppen	  var	  beredda	  
att	  engagera	  sig	  för	  byggprojekt	  på	  andra	  platser	  än	  i	  de	  svarandes	  direkta	  
närhet.	  Under	  min	  tid	  som	  praktikant	  vid	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  fick	  
jag	  intrycket	  av	  att	  det	  var	  problematiskt	  att	  få	  medborgare	  att	  engagera	  sig	  
för	  projekt	  som	  inte	  påverkade	  dem	  på	  ett	  personligt	  plan.	  Jag	  ville	  se	  om	  
detta	  även	  var	  fallet	  i	  den	  demografi	  jag	  vände	  mig	  till	  i	  enkäten,	  för	  om	  så	  
var	  fallet	  skulle	  behovet	  av	  en	  Spaden-‐app	  vara	  tveksamt	  då	  berörda	  
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medborgare	  i	  så	  fall	  troligtvis	  inte	  kommer	  ha	  användning	  av	  den	  mobilitet	  
som	  en	  app	  skulle	  medföra.	  Trots	  att	  de	  flesta	  (42%)	  enbart	  var	  
intresserade	  av	  projekt	  som	  berörde	  dem	  personligen	  så	  var	  antalet	  
personer	  som	  svarade	  att	  de	  var	  intresserade	  av	  projekt	  runtom	  i	  dess	  
hemkommuner	  inte	  långt	  bakom,	  med	  39%.	  Resterande	  antal	  personer,	  
22%,	  markerade	  att	  de	  inte	  är	  intresserade	  av	  att	  lämna	  respons	  eller	  
synpuinkter.	  
	  
Av	  de	  100	  som	  svarade	  valde	  36	  att	  lämna	  skriftliga	  kommentarer	  på	  den	  
fjärde	  frågan.	  Efter	  att	  ha	  läst	  igenom	  samtliga	  stod	  det	  klart	  att	  vissa	  
specifika	  funktioner	  nämndes	  av	  ett	  flertal	  personer.	  Många	  skulle	  t.ex.	  vilja	  
se	  någon	  form	  av	  användargalleri,	  där	  det	  går	  att	  rösta	  på	  olika	  förslag	  som	  
medborgare	  har	  kommit	  med.	  En	  önskan	  om	  att	  inkludera	  en	  Google	  Maps-‐
liknande	  kartfunktion	  i	  appen	  uttrycktes	  också	  av	  ett	  flertal	  personer.	  Då	  
den	  grupp	  av	  personer	  jag	  vände	  mig	  till	  i	  undersökningen	  enbart	  var	  
studenter	  vid	  MDH	  så	  är	  ålder-‐	  och	  könsfördelning	  ej	  representativ	  för	  
Eskilstuna	  som	  helhet.	  Med	  detta	  i	  åtanke	  så	  fick	  jag	  däremot	  in	  ett	  flertal	  
intressanta	  synpunkter	  på	  vilken	  funktionalitet	  som	  kan	  tänkas	  påträffas	  i	  
appen,	  vilket	  är	  ett	  av	  huvudskälen	  till	  varför	  jag	  vände	  mig	  just	  till	  denna	  
grupp.	  	  

2.5	  Omvärldsanalys	  
I	  omvärldsanalysen	  tittade	  jag	  på	  appar	  som	  visualiserade	  information	  på	  
sätt	  som	  liknade	  det	  jag	  ville	  uppnå	  i	  mitt	  förslag	  på	  en	  Spaden-‐app.	  Jag	  
studerade	  dessa	  för	  att	  främst	  få	  kunskap	  om	  hur	  text,	  typografi	  och	  
information	  guidar	  användaren.	  Jag	  tittade	  även	  på	  om	  de	  inkluderade	  
funktioner	  liknandes	  de	  som	  är	  tänkta	  att	  inkluderas	  i	  en	  eventuell	  Spaden-‐
app	  och	  försökte	  på	  så	  vis	  minimera	  risken	  att	  jag	  lägger	  fram	  ett	  förslag	  om	  
inte	  är	  tekniskt	  
genomförbart.	  Ginsburg	  
argumenterar	  att	  genom	  att	  
analysera	  liknande	  appar	  
som	  den	  du	  arbetar	  med	  kan	  
du	  hitta	  designriktningar	  att	  
både	  följa	  och	  undvika	  
(Ginsburg,	  2011,	  s.94).	  

2.5.1	  Felanmälan	  Eskilstuna	  
Kommun	  (testad	  på	  Android)	  
En	  av	  de	  första	  appar	  som	  jag	  
studerade	  var	  ett	  verktyg	  
som	  nyligen	  lanserats	  av	  

Felanmälan	  Eskilstuna	  Kommun.	  Bild:	  Eskilstuna	  Innerstad	  
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Eskilstuna	  Innerstad	  och	  går	  under	  namnet	  Felanmälan.	  Felanmälan	  är	  
tänkt	  att	  ge	  invånare	  ett	  verktyg	  med	  vilket	  de	  kan	  rapportera	  störningar	  
och	  skador	  i	  stadsmiljön,	  exempelvis	  vägskador,	  klotter	  och	  trafikljus	  som	  
inte	  fungerar	  korrekt.	  Även	  andra	  kommuner	  som	  t.ex.	  Upplands	  Väsby	  och	  
Västerås	  har	  appar	  som	  fyller	  en	  liknande	  funktion.	  Appen	  innehåller	  ett	  
formulär	  där	  användaren	  kan	  skriva	  in	  en	  kort	  beskrivning	  på	  ett	  fel	  som	  de	  
har	  upptäckt.	  Användarnas	  beskrivningar	  kompileras	  sedan	  i	  en	  lista.	  
Appen	  innehåller	  även	  en	  kartfunktion	  där	  felen	  finns	  markerade	  på	  en	  
karta	  över	  Eskilstuna.	  Genom	  att	  trycka	  på	  markörerna	  som	  finns	  utsatta	  på	  
kartan	  kan	  användaren	  se	  beskrivningen	  över	  vald	  felanmälan.	  
	  
I	  ett	  antal	  aspekter	  gestaltar	  appen	  Felanmälan	  information	  på	  ett	  sätt	  som	  
liknar	  det	  jag	  vill	  uppnå	  i	  en	  Spaden-‐app,	  både	  i	  aktiv	  och	  passiv	  
bemärkelse.	  I	  den	  aktiva	  bemärkelsen	  ger	  det	  användare	  möjligheten	  att	  
lämna	  in	  en	  beskrivning	  av	  ett	  fel	  ”ute	  i	  fält”,	  d.v.s.	  direkt	  från	  den	  plats	  där	  
felet	  har	  upptäckts.	  Den	  erbjuder	  även	  möjligheten	  att	  bifoga	  bilder	  tagna	  
med	  mobiltelefonens	  kamera.	  De	  inrapporterade	  felen	  visas	  sedan	  i	  
listformat	  och	  på	  ett	  mer	  överskådligt	  sätt	  på	  en	  Google	  Maps-‐karta	  som	  
integrerats	  inom	  appen.	  I	  den	  passiva	  bemärkelsen	  ger	  det	  användare	  
möjligheten	  att	  se	  vad	  andra	  användare	  har	  
rapporterat	  in	  för	  fel,	  dels	  genom	  en	  lista	  och	  
dels	  direkt	  via	  kartan.	  Det	  är	  värt	  att	  notera	  
att	  när	  jag	  undersökte	  appen	  var	  den	  
fortfarande	  i	  ett	  teststadium	  och	  fungerade	  
därför	  inte	  optimalt.	  

2.5.2	  Mitt	  Skellefteå	  (testad	  på	  Android)	  
I	  likhet	  med	  mitt	  designförslag	  har	  appen	  
Mitt	  Skellefteå,	  Skellefteås	  kommuns	  officiella	  
app,	  tre	  olika	  huvudfunktioner.	  I	  detta	  fall	  
består	  dessa	  av	  Nyheter,	  Tjänster	  och	  
Kontakt.	  Jag	  ville	  i	  detta	  fall	  se	  hur	  en	  app	  
med	  tre	  olika	  huvudfunktioner	  kan	  tänkas	  
fungera	  och	  hur	  appens	  flöden	  utgår	  från	  
dess	  huvudmeny.	  Trots	  att	  jag	  i	  mitt	  
designförslag	  också	  valt	  att	  ha	  en	  huvudmeny	  
med	  tre	  olika	  alternativ	  är	  Mitt	  Skellefteå	  
utformad	  markant	  annorlunda	  sätt.	  
Huvudmenyns	  tre	  olika	  alternativ	  är	  här	  
placerade	  i	  en	  tunn	  list	  längsmed	  skärmens	  
överkant,	  där	  medparten	  av	  skärmen	  är	  en	  
tom	  yta	  där	  det	  är	  tänkt	  att	  användaren	  själv	  

Huvudmenyn	  i	  appen	  Mitt	  Skellefteå	  
återfinns	  i	  skärmens	  överkant.	  På	  appens	  
resterande	  yta	  kan	  användare	  själva	  välja	  
vilka	  funktioner	  som	  ska	  finnas	  
tillgängliga.	  Bild:	  Skelleftea.se	  
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kan	  lägga	  till	  funktioner.	  Jag	  ville	  här	  se	  på	  olika	  alternativ	  till	  hur	  typografi	  
på	  en	  meny	  är	  utformad.	  
	  
I	  slutändan	  valde	  jag	  inte	  gå	  på	  samma	  linje	  som	  gjorts	  i	  Mitt	  Skellefteå.	  Jag	  
ansåg	  att	  den	  lilla	  menyn	  skadade	  läsligheten	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  
teckengraden	  är	  för	  liten,	  något	  som	  jag	  inte	  ansåg	  var	  förenligt	  med	  mitt	  
mål	  att	  en	  Spaden-‐app	  bör	  vara	  kunna	  avläsas	  från	  ett	  avstånd	  på	  ca.1,5	  
meter	  (se	  kapitel	  3.3	  Läsbarhet,	  läslighet	  och	  typografi).	  Menyalternativen	  är	  
även	  placerade	  i	  överkant	  på	  skärmen	  då	  huvuddelen	  av	  skärmen	  till	  början	  
är	  tom	  och	  dedikerad	  till	  de	  funktioner	  som	  användaren	  själv	  väljer	  att	  
placera	  där.	  	  

2.5.3	  Google	  Maps	  (testad	  på	  Android)	  
Denna	  populära	  kart-‐app	  tittade	  jag	  på	  för	  
att	  se	  hur	  en	  röstningsfunktion	  kan	  
kombineras	  med	  en	  mobilanpassad	  karta.	  Då	  
Eskilstunakartan	  i	  skrivande	  stund	  inte	  ännu	  
har	  anpassats	  för	  mobil	  användning	  valde	  jag	  
att	  se	  på	  hur	  Googe	  Maps	  visar	  
användarrecensioner.	  Det	  var	  alltså	  inte	  
kartfunktionen	  jag	  studerade	  i	  detta	  fall,	  utan	  
snarare	  hur	  synpunkter	  från	  användare	  visas	  
inom	  appen.	  Detta	  såg	  jag	  som	  relevant	  då	  en	  
Spaden-‐app,	  så	  som	  jag	  har	  lagt	  fram	  den	  i	  
mitt	  designförslag,	  kommer	  använda	  sig	  av	  
en	  funktion	  där	  användares	  förslag	  och	  
åsikter	  från	  listas	  tillsammans	  med	  
användarfoton.	  Jag	  ville	  i	  huvudsak	  se	  om	  det	  
var	  realistiskt	  att	  kunna	  rösta	  på	  förslag	  
direkt	  i	  mobilen,	  något	  som	  jag	  ansåg	  var	  
genomförbart	  förutsatt	  att	  förslag	  listas	  
tydlig	  i	  likhet	  med	  vad	  som	  återfinns	  i	  Google	  
Maps.	  

3	  Designprocessen	  

3.1	  Grundläggande	  struktur	  
För	  att	  få	  en	  struktur	  och	  en	  logisk	  följd	  i	  min	  gestaltning	  bestämde	  jag	  mig	  
att	  basera	  den	  på	  hur	  informationsdesign	  används	  i	  mjukvarugränssnitt.	  I	  
Elements	  of	  User	  Experience	  (se	  bilaga	  5)	  hänvisar	  Jesse	  James	  Garrett	  till	  
Edward	  Tuftes	  definition	  av	  informationsdesign:	  att	  sättet	  som	  information	  

I	  Google	  Maps	  visas	  recensioner	  i	  en	  lista	  
där	  användare	  sedan	  kan	  gå	  in	  och	  rösta	  
på	  individuella	  alternativ.	  
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presenteras	  på	  ska	  designas	  för	  att	  främja	  förståelse.	  Trots	  att	  Garrett	  inte	  
specifikt	  anger	  mobila	  applikationer	  så	  gjorde	  jag	  bedömningen	  att	  de	  
principer	  som	  han	  beskriver	  kan	  appliceras	  i	  informationen	  jag	  vill	  att	  en	  
Spaden-‐app	  ska	  förmedla.	  Anledning	  till	  detta	  är	  att	  de	  steg	  som	  Garrett	  
beskriver	  kan	  likväl	  appliceras	  i	  en	  mobil	  applikation	  därför	  att	  målet	  
fortfarande	  är	  att	  användare	  ska	  känna	  att	  informationen	  som	  levereras	  är	  
logiskt	  uppbyggd	  och	  tydlig,	  trots	  ett	  mindre	  skärmformat.	  I	  boken	  
Information	  Design	  argumenterar	  Rune	  Petterson	  att	  inlärning,	  i	  detta	  fall	  av	  
information	  i	  en	  mobil	  applikation,	  är	  beroende	  på	  hur	  informationen	  
presenteras	  (Pettersson,	  2002,	  s.207).	  Även	  Brian	  Fling	  poängterar	  
nödvändigheten	  av	  att	  arbeta	  utifrån	  en	  underliggande	  
informationsarkitektur	  som	  lotsar	  användaren	  till	  de	  funktioner	  eller	  den	  
information	  som	  appen	  innehåller	  (Fling,	  2009,	  s.90).	  
	  
I	  denna	  fas	  av	  arbetet	  studerade	  jag	  även	  boken	  Designing	  the	  iPhone	  User	  
Experience:	  A	  User-‐Centered	  Approach	  To	  Sketching	  and	  Prototyping	  iPhone	  
Apps.	  I	  denna	  bok	  talar	  författarinnan	  om	  tre	  olika	  typer	  av	  appar	  –	  utility,	  
productivity	  och	  immersive	  –	  varav	  den	  app	  jag	  beskriver	  i	  mitt	  
designförslag	  faller	  under	  kategorin	  utility	  (användbarhet),	  med	  vissa	  inslag	  
av	  productivity-‐varianten.	  Ginsburg	  argumenterar	  att	  en	  app	  som	  
karaktäriseras	  av	  användbarhet	  bör	  innefatta	  följande	  element:	  
	  

• Minimal	  setup.	  Litet	  antal	  eller	  avsaknad	  av	  inställningar	  som	  
användaren	  måste	  justera	  manuellt	  innan	  denna	  kan	  använda	  appen.	  
	  

• Simple	  flows	  and	  layouts.	  Enkla	  flöden	  och	  okomplicerad	  layout	  
designad	  att	  främja	  både	  läslighet	  och	  läsbarhet.	  Användaren	  ska	  ges	  
möjligheten	  att	  utnyttja	  appens	  funktioner	  snabbt	  och	  direkt	  inom	  
ett	  så	  litet	  antal	  steg	  som	  möjligt.	  
	  

• Standard	  user	  interface	  elements.	  Ett	  standardiserat	  
användargränssnitt	  som	  genast	  känns	  bekvämt	  och	  lättförståeligt	  för	  
användaren.	  	  

	  
(Ginsburg,	  2011,	  s.4-‐6)	  
	  
Då	  jag	  i	  största	  möjliga	  mån	  rättade	  mig	  efter	  dessa	  riktlinjer	  så	  kan	  mitt	  
designförslag	  klassas	  som	  en	  blandning	  av	  utility-‐	  och	  productivity-‐
varianterna.	  Ett	  exempel	  på	  något	  som	  karaktäriserar	  en	  produktivitets-‐
klassad	  app	  är	  bl.a.	  en	  hierarkisk	  struktur	  (Ginsburg,	  2011,	  s.7),	  där	  val	  från	  
en	  huvudmeny	  leder	  till	  olika	  funktioner.	  Ytterligare	  en	  funktion	  som	  finns	  i	  
mitt	  designförslag	  och	  som	  återfinns	  i	  produktivitets-‐appar	  är	  
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inmatningsfunktionen,	  där	  användaren	  lämnar	  sin	  respons,	  kritik	  eller	  
förslag	  till	  förvaltningen.	  Här	  poängteras	  det	  att	  p.g.a.	  de	  svårigheter	  som	  
det	  innebär	  att	  skriva	  på	  en	  smartphone	  (litet	  tangentbord,	  svårt	  att	  se	  
tangenterna,	  svag	  taktil	  feedback)	  så	  bör	  användaren	  informeras	  om	  att	  den	  
textmassa	  som	  skrivs	  bör	  hållas	  så	  pass	  kortfattad	  som	  möjligt.	  Detta	  görs	  
förslagsvis	  genom	  att	  användaren	  informeras	  om	  att	  denna	  enbart	  kan	  
använda	  ett	  begränsat	  antal	  tecken,	  ett	  system	  liknandes	  mikrobloggen	  
Twitter.	  
	  
Ginsburgs	  riktlinjer	  som	  jag	  har	  ansett	  vara	  relevanta	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  
användaren	  en	  logiskt	  uppbyggd	  och	  intuitiv	  upplevelse.	  Målet	  med	  med	  att	  
plocka	  element	  från	  Fling,	  Ginsburg,	  Garrett,	  m.fl.	  i	  detta	  stadium	  är	  dels	  att	  
stärka	  den	  empiriska	  basen	  i	  mitt	  designförslag	  men	  även	  att	  bredda	  mitt	  
perspektiv	  över	  informationsdesign	  kan	  användas	  för	  att	  formge	  inte	  enbart	  
mobila	  applikationer	  men	  även	  digitala	  medium	  i	  allmänhet.	  
	  
Garrett	  påvisar	  i	  sin	  modell	  att	  det	  finns	  ett	  antal	  steg	  som	  ligger	  till	  bas	  för	  
god	  informationsdesign	  i	  ett	  användargränssnitt.	  Det	  första	  som	  behöver	  
klargöras	  är	  de	  externa	  behov	  som	  en	  användare	  förväntar	  sig	  att	  
mjukvaran	  ska	  tillgodose	  (user	  needs).	  Dessa	  identifieras	  genom	  research	  
och	  analys	  av	  externa	  faktorer,	  i	  detta	  fall	  vad	  invånare	  i	  Eskilstuna	  
kommun	  behöver	  för	  att	  med	  enkelhet	  kunna	  bidra	  med	  förslag	  rörandes	  
Spaden-‐projekt.	  En	  annan	  extern	  faktor	  som	  jag	  använde	  mig	  av	  var	  
enkätundersökning	  för	  att	  se	  om	  det	  fanns	  ett	  behov	  av	  en	  app.	  
	  
Det	  andra	  grundläggande	  steg	  som	  Garrett	  beskriver	  är	  vad	  webbsidan	  –	  
eller	  i	  detta	  fall	  appen	  –	  vill	  uppnå	  (site	  objectives).	  Detta	  inkluderar	  att	  
generera	  respons,	  kritik	  och	  förslag	  från	  invånare	  i	  anslutning	  till	  Spaden-‐
projekt,	  men	  även	  tydliga	  indikationer	  på	  att	  anställda	  vid	  förvaltningen	  
lyssnar	  på	  förslag	  –	  detta	  är	  i	  synnerhet	  viktigt	  för	  att	  undvika	  att	  skapa	  
misstro	  för	  kommunen.	  Ännu	  ett	  mål	  är	  att	  ge	  en	  ökad	  insyn	  i	  kommunala	  
byggnationer	  genom	  att	  ge	  användare	  en	  översikt	  av	  vad	  för	  Spaden-‐projekt	  
som	  pågår	  runt	  om	  i	  kommunen,	  detta	  sker	  förslagsvis	  via	  en	  kartfunktion	  i	  
appen.	  Frågan	  som	  då	  uppstår	  är	  om	  kartan	  ska	  streamas	  över	  en	  3G/4G-‐
uppkoppling	  i	  mobilen	  eller	  vara	  cachad	  inom	  applikationen.	  Då	  andra	  
funktioner	  inom	  applikationen	  använder	  sig	  av	  mobil	  internetuppkoppling	  
(responsfunktionen,	  Eskilstunakartan)	  så	  gjorde	  jag	  bedömningen	  att	  en	  
streamad	  kartfunktion	  är	  den	  optimala	  lösningen.	  Detta	  innebär	  även	  ökad	  
zoom-‐funktionalitet	  inom	  kartan,	  något	  som	  kan	  tänkas	  vara	  av	  värde	  för	  en	  
användare	  som	  vill	  se	  mer	  exakt	  var	  en	  Spaden-‐plats	  är	  lokaliserad.	  Under	  
korrespondens	  med	  Patrik	  Johansson	  vid	  Kart-‐	  och	  GIS-‐enheten	  vid	  
Stadsbyggnadsförvaltningen	  har	  jag	  dock	  blivit	  informerad	  om	  att	  
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”tredjeparts”-‐kartor	  som	  t.ex.	  Google	  Maps	  helst	  inte	  används,	  då	  
innehållets	  kvalitet	  inte	  kan	  säkerställas.	  The	  optimala	  alternativet	  skulle	  
här	  vara	  att	  använda	  sig	  av	  en	  mobil	  version	  av	  Eskilstunakartan	  –	  
Stadsbyggnadsförvaltningens	  egna	  digitala	  kartfunktion	  –	  då	  detta	  är	  en	  
detaljerad	  kartfunktion	  som	  hålls	  kontinuerligt	  uppdaterad	  av	  anställda	  vid	  
förvaltningen.	  

3.2	  Flöden	  
Garretts	  modell	  beskriver	  vidare	  hur	  nästa	  steg	  innebär	  en	  definition	  av	  de	  
funktioner	  som	  ska	  inkluderas	  i	  appen	  (functional	  specifications).	  Detta	  
inkluderar	  detaljerade	  beskrivningar	  av	  den	  funktionalitet	  som	  appen	  
behöver	  för	  att	  möta	  användarens	  behov.	  Detta	  kan	  kopplas	  samman	  med	  
vad	  Ginsburg	  säger	  om	  okomplicerade	  flöden	  i	  den	  bemärkelse	  att	  de	  
funktioner	  som	  existerar	  inom	  appen	  bör	  vara	  strukturerade	  på	  ett	  sätt	  som	  
gör	  att	  användaren	  snabbt	  och	  intuitiv	  kan	  ta	  de	  till	  sig.	  Det	  bör	  antas	  att	  en	  
användare	  bara	  har	  möjlighet	  att	  som	  hastigast	  titta	  över	  appens	  
funktioner,	  och	  det	  bör	  därför	  inte	  vara	  något	  tvivel	  över	  vad	  dessa	  ska	  
användas	  till	  (Ginsburg,	  2011,	  s.5).	  	  Jag	  har	  till	  detta	  ändamål	  ritat	  upp	  ett	  
simpelt	  flödesschema	  över	  de	  primära	  val	  som	  återfinns	  på	  appens	  
huvudmeny	  och	  vilken	  funktionalitet	  dessa	  leder	  till.	  
	  

	  

3.3	  Läsbarhet,	  läslighet	  och	  typografi	  
Nästa	  steg	  i	  Garretts	  modell	  kombinerar	  informationsdesign	  (information	  
design)	  och	  gränssnittsdesign	  (interface	  design).	  Här	  såg	  jag	  på	  hur	  bl.a.	  text	  
formges	  både	  rent	  typografiskt	  men	  även	  hur	  meningsuppbyggnad	  och	  luft	  
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används	  för	  att	  ge	  användaren	  intrycket	  av	  att	  appen	  är	  logiskt	  uppbyggd	  
och	  lättanvänd.	  Garrett	  säger	  följande	  om	  detta	  steg:	  
	  

Interface	  Design:	  as	  in	  traditional	  HCI	  (human-‐computer	  
interaction):	  design	  of	  interface	  elements	  to	  facilitate	  
user	  interaction	  with	  functionality.	  
Information	  Design:	  in	  the	  Tuftean	  sense:	  designing	  the	  
presentation	  of	  information	  to	  facilitate	  understanding.	  

	  
Från	  en	  textmässig	  synvinkel	  anser	  jag	  detta	  stämma	  överens	  med	  vad	  
Brian	  Fling	  säger	  om	  typografi:	  att	  den	  viktigaste	  aspekten	  av	  typografi	  
inom	  mobila	  applikationer	  är	  att	  främja	  läsbarhet	  (Fling,	  2009,	  s.133).	  Jag	  
har	  därför	  i	  mitt	  designförslag	  använt	  mig	  av	  ett	  av	  de	  teckensnitt	  som	  
används	  inom	  Eskilstuna	  kommuns	  grafiska	  profil,	  Gill	  Sans.	  Ytterligare	  ett	  
skäl	  till	  att	  jag	  använder	  Gill	  Sans	  är	  att	  typsnitt	  av	  varianten	  sans-‐serif	  
bevisligen	  ger	  en	  liten	  men	  märkbar	  ökning	  av	  responstid	  och	  är	  därför	  att	  
föredra	  för	  text	  som	  visas	  på	  skärmar	  (Moret-‐Tatay,	  Perea,	  2011,	  s.619).	  
Även	  den	  relativt	  store	  kontrasten	  Gill	  Sans	  bidrar	  med	  är	  något	  som	  i	  detta	  
fall	  är	  av	  stor	  vikt	  då	  mitt	  designförslag	  i	  första	  hand	  är	  tänkt	  att	  användas	  
utomhus	  där	  solljus	  och	  reflektioner	  kan	  försvåra	  avläsning	  av	  glansiga	  
skärmar	  (Fling,	  2009,	  s.132-‐133).	  Jag	  använde	  därför	  svart	  text	  på	  ljus	  
bakgrund	  för	  att	  göra	  appen	  mer	  lättläst	  i	  en	  väl	  upplyst	  utomhusmiljö.	  
	  
Andra	  typografiska	  aspekter	  som	  jag	  tog	  hänsyn	  till	  när	  jag	  utformade	  
informationen	  inom	  appen	  var	  att	  använda	  relativt	  hög	  grad	  av	  kägel	  (14	  
punkter	  för	  brödtext).	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  mobilskärmar	  ofta	  hålls	  
mellan	  25-‐30	  centimeter	  från	  ansiktet	  vilket	  gör	  att	  ett	  väl	  tilltaget	  
radavstånd	  minskar	  risken	  för	  att	  användaren	  ska	  tappa	  bort	  sig	  i	  texten	  
(Fling,	  2009,	  s.133).	  Här	  talar	  även	  Ginsburg	  om	  att	  en	  bra	  tumregel	  är	  att	  
appens	  textelement	  utan	  större	  svårigheter	  bör	  kunna	  avläsas	  från	  ett	  
avstånd	  av	  5	  fot,	  eller	  ca.1,5	  meter	  (Ginsburg,	  2011,	  s.5).	  I	  gestaltning	  
rättade	  jag	  mig	  efter	  detta	  i	  den	  mån	  det	  var	  möjligt	  genom	  att	  kombinera	  
lämplig	  teckengrad,	  kontrast	  och	  radavstånd.	  
	  
Fling	  underströk	  även	  nödvändigheten	  av	  att	  minimera	  textinnehållet,	  samt	  
att	  korta	  ner	  paragrafer	  till	  en	  storlek	  på	  max	  två	  eller	  tre	  meningar	  (Fling,	  
2009,	  s.133).	  Jag	  tolkade	  detta	  som	  att	  det	  då	  ställs	  högre	  krav	  på	  läsbarhet	  
och	  läslighet	  i	  de	  textelement	  som	  återstår,	  då	  dessa	  tenderar	  att	  bli	  mer	  
informationsbärande.	  Att	  informationen	  som	  erbjuds	  bör	  vara	  kortfattad	  
och	  lättförståelig	  är	  också	  något	  som	  överensstämmer	  med	  Eskilstuna	  
kommuns	  grafiska	  profil,	  i	  vilket	  det	  står:	  ”Verksamheten	  är	  till	  för	  
medborgarna	  och	  de	  har	  rätt	  till	  insyn	  i	  den.	  För	  att	  detta	  ska	  vara	  möjligt	  
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måste	  vårt	  språk	  vara	  tydligt	  och	  enkelt.”	  (Eskilstuna	  kommun:	  grafisk	  
profil,	  2006,	  s.11).	  
	  
I	  min	  gestaltning	  ville	  jag	  även	  infoga	  en	  informationsruta	  tänkt	  att	  visas	  
direkt	  när	  appen	  startas	  och	  innan	  användaren	  hänvisas	  till	  huvudmenyn	  
(se	  bilaga	  #:	  gestaltning).	  Denna	  information	  är	  att	  direkt	  ge	  användaren	  en	  
uppfattning	  om	  hur	  appen	  kan	  användas,	  men	  även	  varför.	  Då	  denna	  text	  är	  
det	  första	  användaren	  ser	  i	  appen	  ville	  jag	  direkt	  få	  användaren	  att	  känna	  
sig	  på	  det	  klara	  med	  vad	  appen	  kan	  erbjuda	  för	  information	  samt	  vad	  den	  
kan	  användas	  till.	  Jag	  siktade	  på	  att	  vara	  tydlig	  som	  möjlig	  i	  detta	  budskap	  
då	  jag	  utgick	  från	  att	  användaren	  har	  en	  relativt	  låg	  kunskapsnivå	  
(Guldbrand,	  Hjalmarsson,	  2012,	  s.258).	  
	  
Om	  en	  Spaden-‐app	  skulle	  ses	  som	  praktiskt	  ansåg	  jag	  även	  att	  det	  var	  
nödvändigt	  att	  anpassa	  informerande	  texter	  från	  eskilstuna.se	  till	  det	  
mobila	  formatet.	  Utmaningen	  i	  detta	  ligger	  i	  att	  ge	  användaren	  klar,	  koncis	  
information	  om	  ett	  Spaden-‐projekt	  samtidigt	  som	  formatet	  blir	  kraftigt	  
nerkortat	  från	  den	  information	  som	  finns	  tillgänglig	  på	  kommunens	  
hemsida.	  Jag	  använde	  i	  detta	  fall	  en	  text	  från	  eskilstuna.se	  som	  handlar	  om	  
ett	  tidigare	  Spaden-‐projekt,	  Åstråket.	  
	  
Ordval	  var	  också	  något	  som	  jag	  försökte	  justera	  så	  att	  det	  passade	  det	  
informerande	  syfte	  som	  jag	  ville	  att	  appens	  texter	  skulle	  återge.	  I	  appens	  
huvudmeny	  använde	  jag	  verb	  i	  imperativ	  (uppmaningsform)	  för	  att	  namnge	  
de	  olika	  alternativen	  –	  Utforska,	  Rösta	  och	  Kommentera	  –	  för	  att	  undvika	  
förvirring	  hos	  användaren	  angående	  vilket	  alternativ	  som	  gör	  vad	  
(Guldbrand,	  Hjalmarsson,	  2012,	  s.259).	  I	  de	  tre	  exempeltexterna	  jag	  tog	  
fram	  använde	  jag	  även	  ett	  så	  pass	  tydligt	  språk	  som	  möjligt,	  i	  enlighet	  med	  
de	  riktlinjer	  som	  finns	  i	  Eskilstuna	  kommuns	  grafiska	  profil.	  

4.	  Skissfas	  
Innan	  jag	  började	  formge	  digitala	  mock-‐ups	  av	  gränssnittet	  gjorde	  jag	  ett	  
antal	  blyertsskisser	  så	  jag	  kunde	  få	  en	  grov	  överblick	  över	  placering	  av	  text,	  
logotyper	  och	  andra	  bildelement.	  Dessa	  var	  tänkta	  att	  användas	  som	  bas	  när	  
jag	  påbörjade	  min	  gestaltning	  i	  form	  av	  en	  digital	  mock-‐up	  över	  texter	  och	  
delar	  av	  gränssnittet.	  Med	  detta	  steg	  kan	  det	  argumenteras	  att	  jag	  gick	  över	  
till	  det	  sista	  steget	  Garrett	  beskriver	  i	  sin	  modell,	  visuell	  design.	  Jag	  skissade	  
även	  ut	  ett	  flödesschema	  på	  appens	  funktioner,	  vars	  färdiga	  version	  visas	  
under	  kaptiel	  3.2	  Flöden.	  
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Tidiga	  skisser	  på	  huvudmeny,	  kartfunktion	  och	  flödesschema.	  

5	  Gestaltning	  

5.1	  Digital	  mock-‐up	  	  
Med	  utgångspunkt	  i	  mina	  skisser	  gjordes	  sedan	  en	  digital,	  icke-‐interaktiv	  
mock-‐up	  av	  appens	  gränssnitt,	  vilket	  är	  det	  som	  konstituerade	  min	  
gestaltning.	  Denna	  formgavs	  i	  Photoshop	  och	  InDesign	  och	  renderades	  
sedan	  i	  form	  av	  pdf-‐filer	  i	  iPhone	  5:s	  standardupplösning	  på	  640x1136	  
pixlar.	  Dessa	  kunde	  sedan	  visas	  i	  valfri	  smartphone	  med	  installerad	  pdf-‐
läsare,	  t.ex.	  Mobile	  Systems	  Office	  Suite	  eller	  Adobe	  Reader,	  med	  smärre	  
variationer	  i	  längd	  och	  bredd	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  smartphone	  den	  
visades	  på.	  Att	  se	  gestaltningen	  i	  den	  plattform	  den	  är	  tänkt	  att	  användas	  i	  
gjorde	  det	  även	  möjligt	  för	  mig	  att	  göra	  nödvändiga	  justeringar	  i	  text	  och	  
bild	  vilka	  var	  svåra	  att	  få	  överblick	  över	  på	  större	  skärmformat.	  Det	  bör	  
noteras	  att	  p.g.a.	  den	  något	  pressade	  tidsaspekten	  hade	  jag	  ej	  möjlighet	  att	  
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göra	  mock-‐up	  på	  samtliga	  delar	  av	  appen	  som	  de	  står	  beskrivna	  i	  
flödesschemat	  (se	  kapitel	  3.2	  Flöden).	  Jag	  var	  däremot	  mån	  om	  att	  ta	  med	  de	  
mest	  bärande	  delarna	  av	  appen,	  t.ex.	  de	  tre	  olika	  typerna	  av	  text	  som	  jag	  
valt	  att	  inkludera	  samt	  huvudmenyn	  och	  Eskilstunakartan.	  Ytterligare	  en	  
anledning	  till	  att	  jag	  ville	  ge	  exempel	  på	  menyer	  och	  gränssnitt	  beskrivs	  av	  
Jana	  Holsanova	  som	  argumenterar	  att	  i	  samspelet	  mellan	  ord	  och	  bild	  kan	  
enbart	  språkliga	  beskrivningar	  framstå	  som	  otillräckliga	  (Holsanova,	  2010,	  
s.52-‐56).	  
	  
Jag	  bestämde	  mig	  för	  att	  använda	  mig	  av	  en	  huvudmeny	  med	  tre	  tydligt	  
namngivna	  funktioner.	  Dessa	  är	  tänkta	  att	  ge	  användaren	  den	  information	  
och	  de	  verktyg	  som	  är	  nödvändiga	  för	  att	  lämna	  respons	  och	  konstruktiv	  
kritik	  till	  Stadsbyggnadsförvaltningen.	  Jag	  valde	  att	  namnge	  varje	  alternativ	  
med	  ett	  verb	  i	  imperativ	  i	  linje	  med	  hur	  webbanpassade	  instruktioner	  är	  
utformade	  (Guldbrand,	  Hjalmarsson,	  2012,	  s.258-‐259).	  Dessa	  menyval	  är	  
följande:	  
	  

• Utforska	  –	  användaren	  får	  är	  upp	  en	  informationsruta	  med	  en	  
projektbeskrivning	  om	  det	  aktiva	  Spaden-‐projektet.	  Denna	  funktion	  
är	  tänkt	  att	  inkludera	  Eskilstunakartan,	  med	  Spaden-‐projekt	  tydligt	  
markerade	  med	  ikoner	  om	  användaren	  väljer	  ”visa	  på	  karta”.	  En	  
zoomfunktion	  ska	  även	  finnas	  tillgänglig	  för	  att	  i	  störa	  möjliga	  mån	  
försäkra	  att	  användaren	  vet	  var	  projektet	  pågår.	  
	  

• Rösta	  –	  här	  kan	  användaren	  se	  en	  lista	  över	  vad	  för	  
användarkommentarer	  och	  inskickade	  som	  finns	  tillgängliga,	  
liknandes	  det	  recensionssystem	  som	  återfinns	  i	  Google	  Maps.	  För	  att	  
minska	  appens	  storlek	  plockas	  bilder	  och	  kommentarer	  från	  en	  
extern	  webbsida.	  Användare	  kan	  här	  läsa	  om	  och	  rösta	  på	  andra	  
användares	  alternativ.	  Förslagsvis	  gallras	  inkomna	  synpunkter	  och	  
bilder	  för	  att	  undvika	  oseriösa	  eller	  spam-‐liknande	  bidrag.	  Det	  bör	  
dock	  noteras	  att	  jag	  i	  denna	  rapport	  och	  designförslag	  enbart	  talar	  
om	  denna	  funktion	  inom	  kontexten	  av	  en	  app.	  Det	  är	  naturligtvis	  
inget	  som	  hindrar	  att	  en	  funktion	  för	  att	  rösta	  ska	  finns	  tillgänglig	  på	  
andra	  plattformar	  där	  en	  användare	  kan	  surfa	  på	  internet.	  Detta	  kan	  
rent	  av	  vara	  att	  föredra	  för	  att	  på	  så	  sätt	  bredda	  antalet	  personer	  
som	  röstar	  på	  förslag.	  
	  
Ett	  av	  skälen	  till	  att	  Spaden-‐projektet	  halkade	  ner	  i	  inaktivitet	  är	  det	  
merarbete	  som	  tillkommer	  när	  personlig	  återkoppling	  måste	  ges.	  En	  
anledning	  till	  att	  jag	  inkluderade	  ett	  system	  för	  användar-‐baserad	  
röstning	  i	  mitt	  designförslag	  är	  att	  det	  kan	  potentiellt	  minska	  denna	  
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ökade	  arbetsbörda.	  Om	  en	  användare	  ser	  att	  den	  synpunkt	  han	  eller	  
hon	  hade	  tänkt	  skicka	  in	  redan	  finns	  representerad	  finns	  möjligheten	  
att	  tycka	  till	  genom	  att	  avlägga	  en	  röst	  istället	  för	  att	  lämna	  skriftliga	  
synpunkter	  som	  sedan	  kräver	  återkoppling.	  

	  
• Kommentera	  –	  Här	  kan	  användaren	  lämna	  respons,	  kritik	  eller	  

förslag	  på	  pågående	  Spaden-‐projekt	  genom	  att	  skriva	  in	  fritext	  på	  ett	  
begränsat	  antal	  tecken.	  Det	  kommer	  även	  finnas	  möjlighet	  att	  bifoga	  
bilder	  tagna	  med	  mobilkameran.	  Användaren	  kan	  välja	  att	  antingen	  
vara	  anonym,	  eller	  att	  få	  återkoppling	  från	  
Stadsbyggnadsförvaltningen.	  Användaren	  måste	  då	  bifoga	  
kontaktuppgifter	  i	  form	  av	  namn,	  e-‐post	  och/eller	  telefonnummer	  

	  
Samtliga	  menyval	  medföljes	  med	  preliminära	  ikoner	  som	  jag	  formgav,	  
färgsatta	  med	  de	  röda,	  gula	  och	  gröna	  färger	  som	  finns	  i	  Vision	  Eskilstunas	  
grafiska	  profil,	  vars	  stjärnlogo	  även	  återfinns	  i	  bakgrunden	  på	  appens	  
huvudmeny.	  

5.2	  Mobilanpassade	  texter	  
Baserat	  på	  de	  riktlinjer	  jag	  beskriver	  i	  kapitel	  3.3	  Läsbarhet,	  läslighet	  och	  
typografi	  så	  tog	  jag	  fram	  tre	  olika	  mobilanpassade	  texter	  tänkta	  att	  visas	  i	  
olika	  delar	  av	  appen.	  Ett	  kriterium	  jag	  ville	  ha	  på	  dessa	  texter	  var	  att	  de	  skulle	  
rymmas	  på	  en	  sida,	  utan	  att	  användaren	  behövde	  scrolla.	  Anledningen	  till	  
detta	  är	  att	  läshastigheten	  är	  i	  genomsnitt	  25%	  långsammare	  på	  en	  skärm	  än	  
på	  papper	  (Melin,	  2004,	  s.60).	  Kombineras	  därför	  en	  större	  textmassa	  
tillsammans	  med	  det	  relativt	  lilla	  formatet	  på	  en	  smartphone-‐skärm	  kan	  
användaren	  finna	  det	  jobbigt	  att	  läsa	  och	  därför	  skippa	  informationen.	  Ett	  
annat	  dilemma	  jag	  konfronterades	  med	  var	  om	  användandet	  av	  serif-‐	  eller	  
sans-‐serif	  typsnitt.	  Typsnitt	  med	  serifer	  är	  vanligtvis	  (men	  inte	  alltid)	  att	  
föredra	  när	  det	  kommer	  till	  större	  textmassor,	  i	  detta	  fall	  gjorde	  jag	  däremot	  
bedömningen	  att	  ett	  typsnitt	  av	  sans-‐serif	  variant	  var	  det	  optimala	  valet.	  
Detta	  berodde	  i	  huvudsak	  på	  det	  större	  kontrastvärde	  ett	  sådant	  typsnitt	  
bidrog	  med.	  En	  annan	  anledning	  var	  att	  jag	  kunde	  vara	  konsekvent	  i	  den	  
meningen	  att	  jag	  kunde	  använda	  ett	  av	  Eskilstuna	  kommuns	  typsnitt	  genom	  
hela	  appen,	  och	  på	  så	  vis	  ge	  läsaren	  ett	  mer	  helhetligt	  intryck.	  
	  
De	  tre	  texter	  jag	  valde	  att	  ta	  fram	  var	  följande:	  
	  

• Introduktionstext	  –	  denna	  text	  är	  tänkt	  att	  förklara	  för	  användaren	  vad	  
appen	  är	  till	  för	  och	  hur	  den	  används.	  
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• Informerande	  text	  –	  denna	  text	  är	  tänkt	  
att	  visas	  då	  en	  användare	  väljer	  ett	  aktivt	  
Spaden-‐projekt	  via	  huvudmenyn.	  Texten	  
informerar	  om	  valt	  projekt	  och	  ger	  en	  
tydlig	  uppfattning	  om	  i	  vilket	  tidsfönster	  
synpunkter	  kan	  lämnas	  till	  kommunen.	  

• ”Vad	  händer	  nu?”	  –	  denna	  text	  visas	  efter	  
det	  att	  användaren	  har	  skickat	  in	  
synpunkter	  via	  funktionen	  
”Kommentera”.	  Här	  beskrivs	  hur	  och	  när	  
synpunkter	  hanteras,	  samt	  vad	  som	  
kommer	  att	  hända	  om	  användaren	  har	  
valt	  att	  få	  återkoppling.	  

5.2.1	  Text	  1:	  introduktionstext	  
Denna	  text	  är	  tänkt	  att	  visas	  för	  användaren	  
direkt	  när	  denna	  startar	  appen	  på	  sin	  
smartphone.	  Den	  är	  tänkt	  att	  ge	  en	  överblick	  
över	  vad	  för	  funktionalitet	  appen	  erbjuder,	  
samt	  motivera	  varför	  appen	  bör	  användas.	  Jag	  
fick	  här	  kompromissa	  mellan	  textens	  längd	  och	  

hur	  mycket	  av	  appens	  funktionalitet	  den	  
verkligen	  skulle	  förklara.	  Jag	  ville	  hålla	  den	  
tekniska	  detaljnivån	  låg	  då	  komplexitet	  i	  text	  
snabbt	  kan	  framstå	  som	  tröttande,	  och	  minska	  
både	  läshastighet	  och	  förståelse	  (Melin,	  2004,	  
s.70).	  
	  

5.2.2	  Text	  2:	  Informerande	  text	  
För	  att	  informera	  användaren	  om	  vad	  aktuella	  
Spaden-‐projekt	  handlar	  om	  ansåg	  jag	  att	  det	  var	  
nödvändigt	  att	  bidra	  med	  information	  om	  vad	  
projektet	  innebär.	  Jag	  valde	  att	  utforma	  denna	  
information	  i	  form	  av	  en	  mobilanpassad	  version	  
av	  Spaden-‐projekt	  så	  som	  de	  finns	  beskrivna	  på	  
Eskilstuna	  kommuns	  hemsida.	  Målet	  var	  här	  att	  
gör	  texten	  informationstät	  men	  kortfattad,	  då	  
formatet	  skulle	  bestå	  av	  ett	  stycke	  motsvarandes	  
2-‐3	  meningar	  (se	  kapitel	  3.3	  Läsbarhet,	  läslighet	  
och	  typografi).	  Trots	  målet	  var	  hög	  

Introduktionstexten	  är	  tänkt	  att	  vara	  det	  första	  
en	  användare	  ser	  när	  appen	  startas.	  ”Gå	  vidare”-‐
knappen	  hänvisar	  vidare	  till	  huvudmenyn.	  
Textens	  kägel	  och	  kerning	  har	  här	  ökats	  något	  
från	  standardvärdena.	  

Åstråket

Åstråket är ett promenad-
stråk som sträcker sig från 
Skjulsta till Ängsholmen. 

som beräknas stå klart till 
sommaren 2013. Mellan 
maj och september 2009 
har du möjlighet att 
lämna synpunkter på 
projektet.

Se på karta

X

Välkommen till Spaden!

Här kan du se var i Eskilstuna 

Spaden-projekt pågår. 

Du kan även se vad andra 

medborgare säger, lämna 

synpunkter till kommunen 

och rösta på de bidrag du 

gillar. Vi vill veta vad du 
tycker innan vi sätter spaden 
i jorden!

Gå vidare

Åstråket

Åstråket är ett promenad-
stråk som sträcker sig från 
Skjulsta till Ängsholmen. 

som beräknas stå klart till 
sommaren 2013. Mellan 
maj och september 2009 
har du möjlighet att 
lämna synpunkter på 
projektet.

Se på karta

X

Hitta

Rösta

Kommentera

En	  mock-‐up	  på	  hur	  huvudmenyn	  kan	  
tänkas	  se	  ut.	  I	  förtydligande	  syfte	  medföljs	  
alternativen	  med	  varsin	  ikon.	  Eskilstuna	  
kommun	  står	  tydligt	  markerad	  som	  
avsändare.	  
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informationstäthet	  så	  var	  det	  fortfarande	  
omöjligt	  att	  komprimera	  alla	  detaljer	  rörandes	  
projektet	  in	  på	  en	  så	  pass	  liten	  textyta,	  jag	  valde	  
därför	  att	  inkludera	  en	  ”läs	  mer”-‐knapp,	  som	  
hänvisar	  användaren	  vidare	  till	  ytterligare	  
information	  på	  Eskilstuna	  kommuns	  hemsida.	  
	  
Som	  ett	  exempel	  på	  hur	  en	  mobilanpassad	  text	  
kan	  se	  ut	  valde	  jag	  den	  information	  som	  finns	  
tillgänglig	  om	  det	  tidigare	  Spaden-‐projektet	  
Åstråket,	  vilket	  var	  aktivt	  från	  maj	  till	  september	  
2009.	  För	  att	  ge	  användaren	  en	  överblick	  över	  
projektet	  ville	  jag	  inkludera	  följande	  information	  
i	  den	  mobilanpassade	  texten:	  
	  

• Vad	  projektet	  innebär,	  d.v.s.	  vad	  det	  är	  
som	  ska	  byggas.	  

• När	  projektet	  beräknas	  stå	  klart.	  
• Under	  vilken	  tidsperiod	  medborgare	  kan	  

lämna	  synpunkter.	  
	  
Jag	  valde	  även	  att	  inkludera	  en	  ”läs	  mer”	  knapp	  
där	  användaren	  hänvisas	  till	  projektets	  sida	  
under	  eskilstuna.se.	  Då	  det	  här	  rörde	  sig	  om	  ett	  
kortare	  stycke	  av	  brödtext	  valde	  jag	  att	  använda	  
Garamond,	  det	  teckensnitt	  med	  serifer	  som	  står	  
beskrivet	  i	  Eskilstunas	  grafiska	  profil,	  samt	  Gill	  
Sans	  till	  rubrik.	  Jag	  valde	  även	  att	  feta	  den	  del	  av	  
texten	  som	  beskriver	  när	  det	  att	  lämna	  
synpunkter	  på	  projektet	  för	  att	  det	  inte	  skulle	  
råda	  någon	  förvirring	  om	  vilken	  tidsperiod	  det	  
rör	  sig	  om.	  

5.2.3	  Text	  3:	  ”Vad	  händer	  nu?”	  
Jakob	  Nielsen	  argumenterar	  i	  artikeln	  10	  
Usability	  Heuristics	  for	  User	  Interface	  Design	  att	  
systemet	  bör	  hålla	  en	  användare	  informerad	  om	  
vad	  som	  pågår	  genom	  rimlig	  feedback.	  Till	  detta	  
ändamål	  har	  jag	  i	  mitt	  designförslag	  inkluderat	  
ett	  meddelande	  som	  visas	  efter	  det	  att	  en	  
användare	  väljer	  att	  använda	  responsfunktionen.	  

En	  mock-‐up	  på	  hur	  den	  informerande	  texten	  
kan	  tänkas	  se	  ut.	  ”Se	  på	  karta”-‐knappen	  
hänvisar	  till	  Eskilstunakartan,	  som	  här	  även	  
är	  synlig	  i	  bakgrunden.	  

Åstråket

Åstråket är ett promenad-
stråk som sträcker sig från 
Skjulsta till Ängsholmen. 
Det är ett flerårigt projekt 
som beräknas stå klar t till 
sommaren 2013. Mellan 
maj och september 
2009 har du möjlighet 
att lämna synpunkter på 
projektet.

Se på karta

X

Åstråket

Åstråket är ett promenad-
stråk som sträcker sig från 
Skjulsta till Ängsholmen. 

som beräknas stå klart till 
sommaren 2013. Mellan 
maj och september 2009 
har du möjlighet att 
lämna synpunkter på 
projektet.

Se på karta

X

Vad händer nu?

Efter att vi har läst dit t förslag 

kommer det att bli synlig t i 

appen så att andra användare 

kan rösta på det. Har du valt 

att få återkoppling kontaktar 

vi dig så snar t vi kan. 

Tack för din medverkan!

Tillbaka

Exempel	  på	  ”vad	  händer	  nu”-‐text.	  
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Efter	  att	  användaren	  har	  tryckt	  på	  ”skicka	  in”	  ges	  därför	  direkt	  information	  
om	  vad	  som	  händer	  med	  det	  lämnad	  respons.	  

5.3	  Utprovning	  
För	  att	  stärka	  trovärdigheten	  i	  min	  gestaltning	  
var	  jag	  mån	  om	  att	  göra	  en	  utprovning	  på	  en	  
tidig	  version	  av	  min	  gestaltning.	  Målet	  med	  
detta	  var	  att	  hitta	  och	  åtgärda	  eventuella	  
otydligheter	  i	  gränssnittet	  som	  kunde	  leda	  till	  
förvirring	  hos	  användaren,	  något	  som	  är	  svårt	  
att	  upptäcka	  enbart	  genom	  att	  vara	  självkritisk.	  
Ytterligare	  ett	  skäl	  är	  kostnadsaspekten	  –	  det	  
är	  betydligt	  mindre	  omständligt,	  både	  från	  en	  
arbetsmässig	  och	  en	  ekonomisk	  synvinkel,	  att	  
ändra	  på	  en	  prototyp	  än	  på	  en	  färdigkodad	  app	  
(Ginsburg,	  2011,	  s.164-‐165).	  Metoden	  jag	  valde	  
för	  utprovning	  var	  att	  direkt	  i	  en	  smartphone	  
visa	  flödesschemat	  samt	  en	  mock-‐up	  på	  
gestaltningen	  i	  pdf-‐format.	  
Utprovningsgruppen	  bestod	  av	  fem	  personer.	  
	  
Målet	  med	  utprovningen	  var	  dels	  att	  se	  om	  
appens	  typografiska	  delar	  och	  textsegment	  
framstod	  som	  lättlästa	  och	  förståeliga,	  och	  dels	  
att	  se	  till	  så	  att	  flödet	  i	  appen	  framstod	  som	  
logiskt	  och	  okomplicerat.	  Appens	  text	  och	  
typografi	  stod	  här	  i	  fokus	  men	  även	  vissa	  grafiska	  aspekter	  utprövades,	  t.ex.	  
färgval	  på	  knappar,	  text	  och	  bakgrund.	  Under	  utprovningens	  gång	  tog	  jag	  
anteckningar	  på	  vad	  gruppen	  ansåg	  kunde	  förbättras,	  dessa	  låg	  sedan	  som	  
basis	  för	  de	  revideringar	  	  

5.4	  Revidering	  
Efter	  att	  fått	  respons	  från	  utprovningsgruppen	  gjorde	  jag	  följande	  ändringar	  
i	  min	  gestaltning:	  
	  

• För	  att	  förbättra	  läsligheten	  valde	  jag	  att	  utöka	  avståndet	  mellan	  
bokstäverna	  (kerna).	  Detta	  gjordes	  i	  enlighet	  med	  studien	  som	  
beskrivs	  i	  kapitel	  2.2	  Tidigare	  forskning.	  

• Texten	  på	  den	  knapp	  som	  är	  formad	  som	  en	  grön	  pil	  ändrades	  från	  
vit	  till	  svart	  för	  ökat	  kontrastvärde.	  

• All	  text	  ändrades	  till	  Gill	  Sans-‐typsnittet.	  

Utprovningen	  skedde	  med	  hjälp	  av	  .pdf-‐filer	  
anpassade	  att	  visas	  i	  en	  smartphone.	  På	  så	  vis	  kunde	  
utprovningsgruppen	  se	  hur	  appen	  var	  tänkt	  att	  se	  ut	  i	  
sitt	  korrekta	  format.	  
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• För	  att	  inte	  kompromissa	  för	  mycket	  på	  kontrastvärdet	  togs	  
Eskilstunas	  visionsstjärna	  bort	  från	  bakgrunden	  på	  alla	  skärmar	  
förutom	  huvudmenyn.	  

5.5	  Designutmaningar	  
Jag	  fick	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  klart	  för	  mig	  att	  en	  stor	  utmaning	  –	  kanske	  den	  
störta	  –	  för	  en	  potentiell	  Spaden-‐app	  är	  Stadsbyggnadsförvaltningens	  
interna	  processer	  och	  hur	  den	  respons	  som	  kommer	  in	  via	  appen	  hanteras.	  
Under	  korrespondens	  och	  samtal	  med	  Patrik	  Johansson	  och	  Anna	  
Wilhelmsson	  vid	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  påpekades	  det	  kommunens	  
olika	  enheter	  har	  olika	  uppfattningar	  om	  hur	  inkomna	  åsikter	  ska	  hanteras	  
och	  att	  detta	  är	  ett	  problem	  som	  måste	  klargöras	  innan	  någon	  form	  av	  
responsfunktion	  integreras	  i	  appen.	  Risken	  är	  annars	  att	  kommunen	  får	  
trovärdighetsproblem	  om	  invånare	  får	  intrycket	  av	  att	  den	  respons	  de	  
lämnat	  inte	  resulterar	  i	  något.	  
	  
Andra	  utmaningar	  var	  kopplade	  till	  tekniska	  aspekter.	  För	  att	  försäkra	  mig	  
om	  att	  mitt	  designförslag	  var	  genomförbart	  ansåg	  jag	  att	  det	  i	  somliga	  fall	  
var	  nödvändigt	  att	  försäkra	  mig	  om	  att	  det	  jag	  föreslog	  var	  genomförbart	  
innan	  designfasen	  kunde	  inledas.	  En	  av	  de	  första	  tekniska	  aspekterna	  jag	  
konfronterades	  med	  var	  responsfunktionen,	  
något	  som	  är	  tänkt	  att	  spela	  en	  central	  
funktion	  i	  en	  Spaden-‐app.	  Hur	  denna	  
utformades	  var	  kritiskt	  inte	  bara	  för	  hur	  lätt	  
en	  användare	  ska	  kunna	  lämna	  respons	  men	  
även	  för	  hur	  responsen	  ska	  kunna	  bearbetas	  
av	  Stadsbyggnadsförvaltningen.	  Två	  
alternativa	  lösningar	  på	  hur	  en	  
responsfunktion	  övervägdes	  i	  detta	  skede,	  
varav	  båda	  innebar	  för-‐	  och	  nackdelar.	  Det	  
första	  alternativet	  var	  den	  ”öppna”	  
versionen,	  liknandes	  den	  som	  finns	  i	  appen	  
Felanmälan	  som	  jag	  tar	  upp	  i	  kapitel	  2.5.1	  
Felanmälan	  Eskilstuna	  kommun	  (testad	  på	  
Android).	  Den	  andra	  lösningen	  var	  den	  
”styrda”	  varianten,	  där	  användaren	  kan	  välja	  
mellan	  ett	  antal	  olika	  alternativ.	  Det	  styrda	  
alternativet	  skulle	  också	  kunna	  innehålla	  ett	  
kommentarsfält	  som	  markers	  som	  frivilligt,	  
där	  en	  användare	  kan	  lämna	  respons	  och	  
åsikter	  om	  så	  önskas.	  
	  

Exempel	  från	  appen	  Upplands	  Väsby	  
Kommun	  Felanmälen	  på	  hur	  ett	  fält	  för	  
användarkommentarer	  kan	  utformas.	  Bild:	  
iTunes.	  
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Den	  ”öppna”	  lösningens	  fördelar	  inkluderar	  ökad	  flexibilitet	  för	  användaren	  
då	  denne	  har	  möjligheten	  att	  lämna	  en	  detaljerad	  beskrivning	  på	  
förbättringar	  inom	  stadsmiljön.	  Möjligheten	  att	  bifoga	  bilder	  innebär	  också	  
att	  en	  användare	  kan	  erbjuda	  mer	  exakta	  beskrivningar.	  Nackdelen	  med	  
detta	  system	  är	  att	  responsen	  som	  kommer	  in	  uppvisar	  en	  stor	  variation,	  
och	  det	  blir	  därför	  svårt	  att	  förmedla	  en	  förändring	  som	  majoriteten	  av	  de	  
som	  lämnade	  respons	  är	  nöjda	  med.	  Frågan	  hur	  förvaltningen	  skulle	  
hantera	  den	  respons	  som	  kommer	  in	  kommer	  återigen	  upp	  här,	  då	  
systemets	  öppna	  natur	  försvårar	  arbetet	  med	  att	  kvantifiera	  inkomna	  
synpunkter.	  
	  
Den	  ”styrda”	  varianten	  skulle	  kunna	  ses	  som	  ett	  alternativ,	  där	  användaren	  
istället	  för	  att	  författa	  ett	  kortare	  meddelande	  till	  förvaltningen	  istället	  kan	  
välja	  mellan	  X	  antal	  olika	  alternativ.	  Detta	  skulle	  underlätta	  för	  
förvaltningen	  att	  kompilera	  svar,	  då	  det	  alternativ	  som	  får	  flest	  röster	  
”vinner”.	  Denna	  form	  av	  val	  skulle	  dock	  kunna	  plocka	  element	  från	  den	  
öppna	  modellen	  i	  t.ex.	  ett	  valfritt	  fält	  där	  användaren	  kan	  skriva	  in	  en	  
meddelande	  till	  förvaltningen.	  Från	  förvaltningens	  perspektiv	  ger	  detta	  
alternativ	  ger	  en	  ökad	  kontrollerbarhet	  av	  vad	  som	  slutligen	  händer	  med	  
det	  aktuella	  Spaden-‐projektet.	  Nackdelen	  är	  att	  det	  innebär	  mindre	  
flexibilitet	  för	  användaren,	  då	  t.ex.	  möjligheten	  att	  bifoga	  bilder	  i	  så	  fall	  
skulle	  bli	  överflödig	  då	  det	  redan	  är	  fastslaget	  att	  ett	  av	  X	  antal	  valbara	  
alternativ	  kommer	  realiseras.	  I	  slutändan	  valde	  jag	  bort	  den	  styrda	  
varianten,	  dels	  därför	  den	  ökade	  flexibiliteten	  med	  fritext	  och	  möjligheten	  
att	  bifoga	  bilder	  framstod	  som	  en	  central	  del	  av	  att	  kunna	  rösta	  på	  förslag.	  	  
	  
Även	  från	  en	  typografisk	  synvinkel	  stötte	  jag	  på	  utmaningar	  när	  jag	  i	  mitt	  
arbete	  följde	  de	  principer	  jag	  har	  beskrivit	  i	  kapitel	  3.3	  Läsbarhet,	  läslighet	  
och	  typografi.	  Exempelvis	  så	  ville	  jag	  ha	  hög	  kontrast	  och	  generöst	  med	  
avstånd	  mellan	  både	  rader	  och	  bokstäver	  för	  att	  göra	  appen	  mer	  läslig	  
utomhus	  i	  soligt	  väder,	  något	  som	  gjorde	  att	  textmassan	  tog	  upp	  ett	  relativt	  
stort	  utrymme.	  P.g.a.	  den	  begränsade	  skärmytan	  jag	  arbetade	  med	  i	  
smartphone-‐formatet	  var	  jag	  därför	  tvungen	  att	  endast	  framföra	  den	  
information	  som	  ansågs	  absolut	  nödvändigt	  för	  att	  användaren	  skulle	  
kunna	  orientera	  sig.	  Även	  kravet	  på	  att	  ha	  luft	  på	  båda	  sidor	  om	  textmassan	  
drog	  även	  ner	  på	  det	  användbara	  utrymmet	  jag	  kunde	  placera	  texten	  på	  
(Fling,	  2009,	  s.133).	  Jag	  tolkade	  detta	  som	  att	  det	  gällde	  att	  hitta	  en	  optimal	  
kompromiss	  mellan	  dessa	  olika	  element.	  

5.6	  Utvecklingskostnad	  
För	  att	  en	  Spaden-‐app	  ska	  framstå	  som	  ett	  realistiskt	  koncept	  ansåg	  jag	  att	  
det	  också	  var	  nödvändigt	  att	  diskutera	  konstandsaspekten.	  Många	  
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kommuner	  i	  Sverige	  har	  idag	  en	  eller	  flera	  officiella	  appar	  som	  kan	  variera	  i	  
funktionalitet	  och	  ändamål.	  Efter	  att	  ha	  sett	  mig	  efter	  vad	  några	  av	  dessa	  
kostade	  att	  utveckla	  drog	  jag	  slutsatsen	  att	  utvecklingskostnader	  kan	  
variera	  grovt,	  beroende	  på	  ett	  antal	  faktorer.	  Om	  t.ex.	  en	  reklambyrå	  ligger	  
bakom	  den	  grafiska	  designen	  kan	  utvecklingskostnaden	  dra	  iväg	  markant,	  
även	  fast	  antalet	  funktioner	  i	  appen	  är	  relativt	  spartanskt.	  Ett	  exempel	  på	  
detta	  är	  appen	  Mitt	  Skellefteå	  som	  jag	  även	  tar	  upp	  i	  omvärldsanalysen	  (se	  
kaptiel	  2.4	  Omvärldsanalys),	  och	  vars	  utvecklingskostnad	  uppgick	  till	  160	  
000	  kr	  för	  en	  app	  som	  innefattade	  totalt	  sett	  tre	  olika	  funktioner	  –	  ringa	  upp	  
kommunen,	  skicka	  in	  bilder	  och	  mejla	  kommunen	  (Söderlind,	  2012).	  
Skellefteås	  app	  har	  sedan	  dess	  byggts	  ut	  och	  kommit	  att	  innefatta	  en	  rad	  
olika	  funktioner	  utöver	  de	  som	  beskrevs	  i	  Söderlinds	  artikel	  från	  2012.	  	  
	  
Kostnaden	  kan	  däremot	  dras	  ner	  om	  appen	  utvecklas	  internet	  inom	  
kommunen.	  Söderlind	  tar	  i	  sin	  artikel	  upp	  exempel	  som	  Lomma,	  Österåker,	  
Katrineholm	  och	  Malmö	  som	  exempel	  där	  utvecklingen	  av	  appar	  har	  skett	  
internt	  hos	  kommunen.	  I	  Lommas	  och	  Österåkers	  fall	  uppgick	  kostnaden	  till	  
mindre	  än	  hälften	  av	  Skellefteås	  app	  (50,000	  respektive	  80,000	  kronor).	  
Funktionaliteten	  i	  dessa	  appar	  var	  även	  betydligt	  mer	  avancerad	  än	  vad	  
Skellefteås	  app	  var	  år	  2012	  (Söderlind,	  2012).	  Ytterligare	  ett	  sätt	  att	  sänka	  
utvecklingskostnaden	  är	  att	  först	  utveckla	  en	  pilot-‐app,	  en	  simplifierad	  och	  
snabbt	  utvecklad	  variant	  tänkt	  där	  det	  går	  att	  testa	  appens	  funktionalitet	  i	  
en	  praktisk	  miljö.	  De	  resultat	  som	  framkommer	  efter	  att	  ha	  testat	  pilot-‐
appen	  kan	  sedan	  användas	  för	  att	  framställa	  den	  färdiga	  versionen.	  	  

5.7	  Personuppgiftslagen	  och	  etiska	  övervägningar	  
Något	  som	  jag	  blev	  uppmärksammat	  på	  via	  korrespondens	  med	  anställda	  
på	  förvaltningen	  var	  behandling	  av	  personuppgifter.	  Att	  en	  användare	  
identifierar	  sig	  med	  namn	  i	  samband	  med	  inlämnad	  feedback	  ger	  
förvaltningen	  möjlighet	  att	  personligen	  ge	  denna	  person	  återkoppling.	  På	  
Eskilstuna	  kommuns	  hemsida	  står	  däremot	  följande	  i	  samband	  med	  en	  
beskrivning	  av	  personuppgiftslagen	  (PUL):	  
	  

Om	  vissa	  grundläggande	  krav	  är	  uppfyllda,	  till	  exempel	  att	  
behandlingen	  är	  laglig,	  får	  personuppgifter	  i	  princip	  bara	  
behandlas	  om	  den	  registrerade	  (den	  personuppgifterna	  handlar	  
om)	  har	  lämnat	  sitt	  samtycke.	  

	  
För	  mitt	  designförslag	  innebär	  detta	  att	  de	  användare	  som	  lämnar	  respons	  
kan	  välja	  att	  lämna	  sitt	  namn	  i	  samband	  med	  detta,	  men	  detta	  är	  alltså	  något	  
som	  är	  frivilligt.	  Appen	  Felanmälan	  finns	  även	  en	  funktion	  som	  frågar	  
användaren	  om	  denna	  vill	  ha	  återkoppling,	  något	  som	  är	  i	  linje	  vad	  som	  
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beskrivs	  i	  personuppgiftslagen.	  Om	  användaren	  väljer	  detta	  får	  denna	  mata	  
in	  namn,	  epost	  och	  telefonnummer	  (se	  kapitel	  2.4.1	  Felanmälan	  (testad	  på	  
Android)).	  Värt	  att	  notera	  är	  även	  att	  det	  inte	  bara	  är	  personuppgifter	  som	  
berörs	  av	  PUL.	  Innan	  en	  Spaden-‐app	  kan	  komma	  på	  tal	  måste	  det	  även	  
bestämmas	  hur	  användarbilder	  ska	  behandlas,	  om	  dessa	  kan	  publiceras	  
inom	  appen	  om	  t.ex.	  andra	  människor	  förekommer	  i	  bilden	  och	  om	  det	  
eventuell	  krävs	  godkännande	  från	  användaren.	  

5.8	  Att	  annonsera	  appen	  
Ytterligare	  en	  aspekt	  jag	  ansåg	  nödvändig	  att	  diskutera	  i	  korthet	  för	  att	  få	  
mitt	  designförslag	  att	  framstå	  som	  realistiskt	  var	  hur	  invånare	  i	  Eskilstuna	  
kommun	  uppmärksammas	  på	  att	  appen	  existerar.	  Att	  nå	  ut	  med	  appen	  till	  
en	  bred	  målgrupp	  var	  något	  jag	  ansåg	  vara	  viktigt	  eftersom	  systemet	  med	  
röstning,	  så	  som	  jag	  har	  beskrivit	  det	  i	  mitt	  designförslag,	  bygger	  på	  att	  ett	  
stort	  antal	  personer	  har	  tillgång	  till	  appen.	  Ju	  fler	  personer	  som	  skickar	  in	  
och	  röstar	  på	  förslag,	  desto	  livligare	  ”ekosystem”	  får	  appen,	  och	  desto	  mer	  
relevant	  blir	  den	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  kunna	  påverka	  Spaden-‐projekt.	  
	  
I	  samtal	  med	  Anna	  Wilhelmsson	  diskuterade	  vi	  i	  korthet	  tre	  tänkbara	  
kanaler	  som	  kan	  användas	  för	  att	  göra	  medborgare	  i	  Eskilstuna	  
uppmärksamma	  på	  att	  appen	  
existerar:	  
	  

• Veckosidan	  i	  Eskilstuna-‐
kuriren.	  Kommunen	  har	  varje	  
vecka	  en	  helsida	  i	  den	  lokala	  
tidningen	  Eskilstuna-‐kuriren	  
med	  notiser	  som	  informerar	  
om	  kommunala	  projekt	  och	  
evenemang	  runtom	  i	  
Eskilstuna	  kommun.	  Populär	  
bland	  äldre	  målgrupper.	  
	  

• Reklamskyltarna	  på	  
Kungsgatan.	  Kungsgatan	  är	  
belägen	  i	  centrala	  Eskilstuna	  
och	  är	  en	  populär	  gågata	  där	  
ett	  stort	  antal	  butiker	  och	  
köpcentra	  finns	  belägna.	  På	  
Kungsgatan	  finns	  ett	  antal	  
reklamskyltar	  som	  kommunen	  
kan	  använda	  utan	  kostnad.	   En	  av	  reklamskyltarna	  som	  finns	  på	  Kungsgatan	  i	  

centrala	  Eskilstuna.	  
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Endast	  kostnad	  att	  trycka	  upp	  affischerna	  tillkommer	  i	  detta	  fall	  
(ca.100kr/affisch).	  Placeringen	  av	  eventuell	  reklam	  för	  en	  Spaden-‐
app	  på	  Kungsgatan	  erbjuder	  därför	  hög	  exponering	  till	  en	  relativt	  
liten	  kostnad.	  Däremot	  måste	  affischplatserna	  bokas	  en	  relativt	  lång	  
tid	  i	  förväg,	  då	  dessa	  är	  populära	  reklamplatser.	  
	  

• Instruktionsvideo	  tillgänglig	  via	  kommunens	  hemsida.	  Ännu	  ett	  
kostnadseffektivt	  sätt	  att	  få	  medborgare	  uppmärksamma	  på	  att	  
appen	  finns	  är	  att	  göra	  en	  instruktionsvideo.	  Förslagsvis	  bör	  denna	  
video	  förklara	  dels	  hur	  appen	  fungerar	  men	  även	  varför	  den	  är	  
användbar.	  	  

6	  Slutsats	  och	  diskussion	  
För	  att	  kunna	  formge	  texter	  i	  en	  mobil	  applikation	  så	  att	  de	  framstår	  som	  så	  
lättlästa	  som	  möjligt	  så	  krävs	  det	  en	  kompromiss	  mellan	  ett	  antal	  olika	  
faktorer.	  För	  att	  en	  text	  ska	  kunna	  framstå	  som	  lättläst	  på	  en	  liten	  
smartphone-‐skärm	  är	  det	  att	  föredra	  att	  använda	  ett	  typsnitt	  med	  en	  hög	  
kontrast,	  i	  synnerhet	  om	  det	  är	  en	  app	  som	  i	  mitt	  fall	  är	  tänkt	  att	  användas	  
utomhus.	  Även	  radavstånd	  (kägel)	  och	  avstånd	  mellan	  bokstäver	  (kerna)	  
får	  vara	  större	  än	  standardvärdet	  för	  att	  underlätta	  läslighet,	  något	  som	  gör	  
att	  texten	  tar	  upp	  en	  större	  yta	  än	  normalt.	  Detta	  är	  i	  sin	  tur	  något	  som	  
sedan	  får	  vägas	  mot	  riktlinjer	  som	  att	  det	  t.ex.	  bör	  vara	  generöst	  med	  luft	  
runtom	  textblock,	  att	  bindestreck	  helst	  ska	  undvikas	  och	  att	  det	  är	  att	  
föredra	  om	  användare	  inte	  behöver	  scrolla	  i	  text.	  Att	  hitta	  en	  balans	  mellan	  
dessa	  element	  samtidigt	  som	  viss	  information	  var	  tvungen	  att	  återges	  var	  
en	  utmaning,	  inte	  bara	  typografiskt	  sett	  men	  även	  sett	  utifrån	  vilka	  ord	  jag	  
kunde	  använda	  mig	  av.	  Tack	  vare	  den	  litteratur	  som	  tog	  upp	  
informationsdesign	  inom	  kontexten	  av	  mobila	  applikationer	  applicerade	  jag	  
sedan	  dessa	  principer,	  t.ex.	  Garretts	  Elements	  of	  User	  Experience	  och	  Flings	  
riktlinjer	  om	  läslighet	  i	  mobila	  applikationer,	  på	  min	  gestaltning	  i	  den	  mån	  
det	  var	  möjligt.	  Det	  bör	  dock	  påpekas	  att	  denna	  kompromiss	  inte	  
nödvändigtvis	  är	  av	  ondo,	  snarare	  tvingar	  den	  skribenten	  att	  göra	  ett	  urval	  
och	  bara	  förmedla	  nödvändig	  information	  med	  ett	  så	  pass	  effektivt	  ordval	  
som	  möjligt.	  
	  
En	  omvärldsanalys	  gjordes	  av	  appar	  som	  har	  liknande	  funktionalitet	  som	  
den	  jag	  beskriver	  i	  mitt	  designförslag.	  Den	  påvisade	  att	  den	  funktionalitet	  
som	  jag	  föreslår	  i	  en	  Spaden-‐app	  är	  genomförbar	  utifrån	  en	  teknisk	  
synvinkel,	  och	  att	  det	  går	  att	  integrera	  komponenter	  som	  t.ex.	  en	  
mobilanpassad	  version	  av	  Eskilstunakartan.	  
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I	  min	  enkätundersökning	  kom	  det	  fram	  att	  antalet	  svarandes	  som	  enbart	  
var	  intresserade	  av	  att	  lämna	  synpunkter	  på	  projekt	  i	  deras	  direkta	  närhet	  
var	  i	  det	  närmaste	  likvärdig	  med	  antalet	  personer	  som	  var	  intresserade	  av	  
byggprojekt	  runtom	  i	  kommunen	  (39%	  respektive	  42%).	  Jag	  tolkade	  detta,	  i	  
kombination	  med	  ett	  relativt	  högt	  antal	  förslag	  på	  vad	  för	  slags	  funktioner	  
de	  tillfrågade	  ville	  se	  i	  appen,	  som	  att	  det	  finns	  ett	  intresse	  för	  en	  Spaden-‐
app	  i	  den	  grupp	  av	  personer	  jag	  frågade.	  Som	  tidigare	  nämnt	  är	  dock	  
könsfördelningen	  och	  medelåldern	  på	  de	  svarandes	  inte	  representativ	  för	  
Eskilstuna	  i	  stort,	  men	  detta	  är	  något	  som	  kan	  åtgärdas	  via	  ytterligare	  
undersökningar	  via	  t.ex.	  Eskilstuna	  kommuns	  hemsida,	  förutsatt	  att	  det	  
finns	  ett	  behov	  för	  ytterligare	  data.	  
	  
Jag	  upptäckte	  även	  att	  det	  i	  sammanhanget	  ställdes	  krav	  på	  att	  
omkringliggande	  faktorer	  togs	  med	  i	  beräkningen.	  För	  att	  mitt	  förslag	  över	  
huvud	  taget	  skulle	  ses	  som	  realistiskt	  och	  genomförbart	  ansåg	  jag	  att	  det	  
var	  nödvändigt	  att	  i	  korthet	  diskutera	  aspekter	  som	  utvecklingskostnad,	  hur	  
appen	  kan	  annonseras	  till	  kommunens	  invånare	  och	  hur	  appen	  påverkas	  av	  
personuppgiftslagen.	  	  

6.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Jag	  har	  i	  mitt	  designförslag	  begränsat	  mig	  till	  att	  föreslå	  hur	  information	  i	  en	  
Spaden-‐app	  kan	  presenteras	  och	  lagt	  Stadsbyggnadsförvaltningens	  interna	  
processer	  åt	  sidan.	  Det	  finns	  fortfarande	  frågetecken	  runt	  hur	  de	  
synpunkter	  och	  bilder	  som	  kommer	  in	  via	  appen	  ska	  tas	  om	  hand	  av	  
kommunen	  (se	  kapitel	  5.7	  Personuppgiftslagen	  och	  etiska	  övervägningar).	  
Kan	  det	  bli	  aktuellt	  att	  göra	  grafiska	  ingrepp	  i	  inskickade	  bilder	  för	  att	  
skydda	  identiteten	  hos	  personer	  som	  råkar	  komma	  med	  i	  bild?	  
	  
Det	  designförslag	  jag	  har	  tagit	  fram	  här	  skulle	  även	  behöva	  komplimenteras	  
med	  en	  förtydning	  på	  hur	  återkoppling	  kommer	  att	  hanteras	  av	  berörda	  
delar	  av	  förvaltningen.	  Även	  aspekter	  som	  hur	  personuppgiftslagen	  
kommer	  spela	  in	  på	  både	  text	  och	  bilder	  från	  användare	  är	  i	  behov	  av	  att	  
klaras	  ut	  innan	  en	  app	  kan	  bli	  verklighet.	  	  
	  
Som	  jag	  nämner	  i	  kapitel	  6	  Slutsats	  och	  diskussion	  så	  kan	  det	  även	  vara	  av	  
intresse	  att	  göra	  komplimentera	  den	  enkätundersökning	  jag	  gjorde	  för	  att	  
se	  hur	  en	  bredare	  demografi	  av	  Eskilstunas	  invånare	  är	  inställda	  till	  en	  
Spaden-‐app.	  Anledning	  till	  detta	  är	  att	  jag	  i	  min	  kvantitativa	  undersökning	  
ville	  få	  fram	  förslag	  på	  funktionalitet	  som	  användare	  ville	  se	  i	  appen,	  och	  
som	  en	  bieffekt	  av	  detta	  var	  ålders-‐	  och	  könsfördelningen	  i	  enkäten	  icke	  
representativ	  för	  Eskilstuna	  i	  helhet.	  	  
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Bilaga	  1:	  Flödesschema	  
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Bilaga	  2:	  Citat	  från	  enkätundersökningen	  
Citat	  från	  fråga	  4	  på	  enkätundersökningen:	  ”Beskriv	  kortfattat	  (1-‐2	  
meningar	  eller	  kort	  punktlista)	  om	  det	  finns	  någon	  specifik	  funktionalitet	  
du	  skulle	  vilja	  se	  i	  en	  mobilapp	  tänkt	  att	  används	  för	  att	  lämna	  kritik,	  förslag	  
eller	  respons	  på	  offentliga	  byggprojekt	  i	  din	  kommun.	  Denna	  fråga	  är	  
frivillig.”	  
	  
Öppet	  diskussionsforum	  med	  andra	  "användare"	  och	  ansvariga	  Enkla	  
undersökningar	  (typ	  gilla/ogilla	  förslag/idéer)	  Möjlighet	  att	  se	  enkla	  
bilder/skisser	  i	  ett	  tidigt	  stadie	  Nyheter	  och	  kortfattat	  uppdateringsflöde	  
kring	  projekt.	  
	  
Lättnavigerad	  och	  strukturerad	  efter	  byggprojekt	  -‐>	  projektområde	  -‐>	  
projektdetalj,	  för	  att	  det	  ska	  vara	  lättare	  för	  både	  mottagare	  och	  kritiker	  att	  
sortera	  förslag.	  
	  
Eventuellt	  en	  karta	  för	  att	  få	  en	  bättre	  förståelse	  för	  vilken	  den	  aktuella	  
platsen	  är.	  
	  

• Möjlighet	  att	  ge	  kritik/utvärdera	  redan	  utförda	  byggprojekt	  	  
• Lista	  över	  planerade	  byggprojekt	  	  
• Kategorier	  efter	  typ	  av	  projekt	  för	  att	  hitta	  enkelt	  	  
• Möjlighet	  att	  rösta	  för/mot	  förslag	  (med	  motivering	  varför	  för/emot)	  	  	  	  
• Lista	  med	  förslag	  från	  användare	  av	  appen,	  med	  möjlighet	  att	  ge	  

kritik/rösta	  fram	  förslag	  och	  tillsammans	  med	  andra	  användare	  
förbättra	  förslagen	  och	  tillsammans	  bygga	  ett	  bra	  och	  hållbart	  förslag.	  

	  
Få	  info	  om	  tänkta	  projekt	  och	  möjlighet	  att	  rösta	  ja	  eller	  nej	  för	  vissa	  detaljer,	  
som	  undersökningar	  via	  aftonbladet	  typ.	  Lättare	  att	  göra	  så	  än	  att	  aktivt	  
skriva	  själv.	  Får	  man	  frågan	  är	  det	  lättare	  att	  svara	  än	  att	  spontant	  komma	  
att	  tänka	  på	  det	  själv.	  
	  
Kanske	  hur	  många	  som	  är	  tex	  för/emot	  ett	  visst	  förslag/byggprojekt.	  Folks	  
kommentarer	  (för	  att	  få	  ett	  bredare	  perspektiv	  och	  kunna	  sätta	  sig	  in	  i	  andras	  
situationer).	  
	  
En	  överblick	  över	  olika	  projekt,	  ev.	  karta	  med	  dem	  utprickade.	  Kanske	  en	  
tidslinje,	  eller	  på	  något	  sätt	  få	  reda	  på	  hur	  de	  ligger	  i	  tid.	  
	  
Kommentarsfält	  där	  man	  kan	  lämna	  en	  egen	  kommentar.	  
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Foton.	  Dvs.	  att	  vi	  som	  vill	  lämna	  åsikter	  ska	  kunna	  visa	  bilder	  för	  att	  lättare	  
beskriva	  våra	  åsikter.	  "En	  bild	  säger	  mer	  än	  1000	  ord"	  
	  
Möjlighet	  att	  lämna	  feedback	  via	  foto.	  Visa	  på	  bra	  idéer	  från	  andra	  håll,	  samt	  
påvisa	  nuvarande	  problematiska	  platser.	  
	  
Kommentarsfunktion,	  galleri	  med	  bilder,	  olika	  förslag	  med	  
poängsättningsfunktion	  likt	  en	  tävling.	  
	  
Återkoppling	  på	  lämnade	  förslag.	  
	  
Lätt	  och	  överskådlig,	  gärna	  bilder,	  transparent	  dvs.	  vad	  händer	  och	  vad	  görs	  i	  
verkligheten,	  gärna	  en	  återkoppling/feedback	  hur	  min	  respons	  påverkade	  
kommunens	  beslut.	  Vad	  hände?	  
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Bilaga	  3:	  Mock-‐ups	  på	  texter,	  meny	  och	  karta	  visad	  i	  kronologisk	  ordning	  
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Bilaga	  4:	  Intervju	  med	  Anna	  Wilhelmsson	  (sammanfattning)	  
	  

• Kritik	  framförs	  ofta	  från	  medborgare	  att	  Stadsbyggnadsförvaltningen	  
inte	  följer	  upp	  på	  synpunkter	  som	  ges.	  

• Det	  finns	  en	  vilja	  att	  hitta	  ett	  småskaligt	  byggprojekt	  redan	  i	  år	  (2013)	  
i	  som	  kan	  klassificeras	  som	  ett	  nytt	  Spaden-‐projekt,	  i	  en	  ”Spaden-‐light”	  
iteration.	  

• För	  att	  Spaden-‐projekt	  ska	  bli	  överskådliga	  för	  anställda	  vid	  
förvaltningen	  krävs	  det	  att	  de	  är	  relativt	  småskaliga.	  

• Frågeställningar	  kring	  eventuella	  appar:	  Finns	  det	  en	  efterfrågan?	  Hur	  
ska	  informationen	  som	  kommer	  in	  via	  en	  app	  i	  så	  fall	  hanteras	  internt	  
vid	  förvaltningen	  utan	  att	  arbetsbelastningen	  ökar	  för	  kraftigt?	  

• Det	  går	  åt	  mycket	  tid	  till	  att	  besvara	  kommentarer.	  Å	  andra	  sidan	  
markerar	  en	  hög	  frekvens	  av	  återkoppling	  att	  kommunen	  är	  medveten	  
om	  eventuella	  problem	  och	  att	  de	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  korrigera	  
dessa.	  

• En	  app	  som	  kan	  användas	  ute	  i	  fält	  på	  olika	  platser	  där	  Spaden-‐projekt	  
pågår	  är	  en	  attraktiv	  idé,	  förutsatt	  att	  utvecklingskostnaderna	  inte	  
skenar	  iväg	  allt	  för	  mycket.	  

• En	  eventuell	  Spaden-‐app	  bör	  utgå	  från	  samma	  grafiska	  struktur	  som	  
de	  fysiska	  Spaden-‐skyltarna	  använde	  sig	  av,	  med	  t.ex.	  den	  cirkulära	  
Spaden-‐logon.	  

• Det	  finns	  en	  viss	  frustration	  inom	  förvaltningen	  över	  Spaden-‐projektet	  
då	  det	  inte	  kunnat	  fullföljas.	  

• En	  kartfunktion	  får	  gärna	  finnas	  i	  en	  eventuell	  Spaden-‐app.	  
• En	  app	  kan	  potentiellt	  minska	  det	  frustrationsmoment	  som	  uppstår	  

när	  en	  användare	  letar	  efter	  information	  om	  t.ex.	  ett	  Spaden-‐projekt.	  
En	  app	  kan	  visa	  information	  direkt,	  utan	  att	  hänvisa	  användare	  vidare	  
till	  ”kundtjänst”	  eller	  externa	  hemsidor.	  	  

• När	  det	  kommer	  till	  återkoppling	  gäller	  det	  att	  vara	  realistisk	  med	  den	  
tid	  det	  tar.	  
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Bilaga	  5:	  The	  Elements	  of	  User	  Experience	  (Jesse	  James	  Garrett)	  

	  
	  


