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Sammanfattning 
Denna rapport redogör för processen att ta fram avatarer till föreningen Jiddr. Sociala 
medier omger ungdomar idag och kommunikation över internet hör till vardagen för de 
flesta. Jiddr är en samtalsapp som har skapats för att ge ungdomar en plattform där de 
kan prata med vuxna och andra ungdomar. Ett modererat forum som ger ungdomar 
möjligheten att möta vuxna förebilder som är kunniga inom olika ämnesområden. På Jiddr 
är användarna anonyma och detta är något jag lagt vikt vid under skapandeprocessen. 
Relationen mellan kritisk design och interaktionsdesign har varit central under arbetet. Och 
utifrån förstudier med fokus på anonymitet har jag skapat ett koncept och några avatarer 
som presenteras i en prototyp. 

 
Nyckelord: Avatar, Sociala medier, Socialt forum, Jiddr, Kritisk design, Anonymitet, 
Interaktionsdesign, Grafisk design, App. 
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Abstract 
This paper describes the process of producing avatars for Jiddr. Today, social media 
surrounds the lives of youth, and communication via the Internet is an everyday 
occurrence for most people. Jiddr is an app that was created to give youths a platform for 
engaging with adults and other youths. It is a moderated forum which gives young people 
the opportunity to come i contact with adult role models who are knowledgable within 
various subject areas. On Jiddr, users are anonymous, and this is something I have placed 
much importance on during the design process. The relationship between critical design 
and interaction design has been central to this work, and I have created a concept as well 
as several avatars, which are presented in a prototype, based on previous studies that 
focus on anonymity. 
 
Keywords: Avatar, Social media, Jiddr, Critical design, Anonymity, Interaction design, 
Graphic design, App.  
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1 Bakgrund 
Målet med detta examensarbete är att leverera designförslag på avatardesign och 
interaktionsdesign till föreningen Jiddr. En avatar är den bild som användaren väljer för att 
representera sig själv på ett diskussionsforum eller i ett chattprogram. Denna finns ofta i 
anslutning till ett användarnamn1. Huvudsyftet med arbetet är att presentera en 
avatardesign som tar hänsyn till ungdomars anonymitet på internet. Några avatarer med 
färdig design ska presenteras vid leverans i en prototyp som visar på tänkt funktion. 
Designen ska vara anpassad efter Apples riktlinjer vad gäller interaktionsdesign och 
grafisk design så att det passar iphoneversionen av appen Jiddr. Rapportens syfte är att 
visa projektets olika faser och utveckling från idé till färdiga designförslag. 

 
För majoriteten av dagens ungdomar i Sverige är internet och digitala medier en 
självklarhet och något som är integrerat i vardagslivet. Digitala medier är självklara källor 
att finna underhållning och att söka information på. Dessutom bär de flesta med sig 
internet i fickan i form av smartphones vilket innebär att internet inte längre är en aktivitet 
som bara görs en timme hemma efter skolan. Det är en självklarhet att det ständigt finns 
omkring oss, och idag finns näst intill inte frågan huruvida man är offline eller online. Med 
mobilen kan du vara online dygnet runt. Sociala medier är den vanligaste internet-
aktiviteten hos ungdomar i åldern 13 – 16 år och mellan 17 och 18 år2. Sociala medier är i 
stort ett övergripande namn för kommunikationskanaler där användare kan kommunicera 
med varandra genom text, bild eller ljud. Innehållet i sociala medier bygger på det 
användarna producerar och är en blandning av teknologi, social interaktion och 
användargenererat innehåll. Några exempel är bloggar, internetforum och chattprogram. 
Några konkreta företag är Facebook, Tumblr, Youtube och Twitter3. Ungdomar idag har 
vuxit upp med tekniken och det är inget främmande för dem.  Det är därför troligt att de 
kommer använda sig av den på så många praktiska sätt som möjligt ifall att den till 
exempel kan underhålla eller underlätta vardagen4. Även om klyftan i internetanvändning 

                                                
1  Nationalencyklopedin, Avatar, hämtad 2015-05  
2  Statens medieråd, Ungar och medier 2015, hämtad 2015-05 

2  Statens medieråd, Ungar och medier 2015, hämtad 2015-05 
3  Nationalencyklopedin, Sociala medier, hämtad 2015-05 
4 Statens medieråd, Ungar och medier 2015, hämtad 2015-05  
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går mot att suddas ut mellan yngre och äldre så finns det fortfarande ett glapp mellan 
generationerna5. 

 
Jiddr grundades 2012 av Josefine Wahlberg och Marie Altus och är en app för ungdomar 
mellan 13 och 19 år. Jiddr kan ses som en social innovation då det är en ideell förening 
som syftar till att förbättra vardagen för ungdomar. När man talar om sociala innovationer 
handlar det om innovativa tjänster och produkter som strävar efter att förebygga 
samhälleliga problem, som möter sociala behov i samhället och skapar nya sociala 
sammanhang och samarbeten. Exempel på områden är klimathot, finanskris, arbetslöshet 
eller segregation6. Syftet med Jiddr är att ge ungdomar möjligheten att få kontakt med 
andra unga, men också engagerade vuxna. Samtalen och ämnena kan handla om svåra 
saker som till exempel självmordstankar eller ätstörningar, men kan också handla om 
upplyftande ämnen så som intresseinspiration där förebilder kan dela med sig av 
erfarenheter. Jiddr är ett modererat forum där användarna är anonyma och har en 
möjlighet att göra sina röster hörda inom olika ämnesområden. Grundtanken är att Jiddr 
ska vara en plattform där ungdomar får svar på frågor, får stöd, får information om var de 
kan få hjälp, får inspiration och i vissa fall kan känna att de inte är ensamma i situationer. 
Appens huvudsyfte är att öka kontakten mellan unga och vuxna och på så sätt också öka 
kunskap och förtroende mellan parterna7.  

 
Hur fungerar det? I appen kan man lyssna på en vuxen eller ungdom med kompetens 
inom ett visst ämnesområde, men också prata själv och ställa frågor i samtalen. Kortfattat 
fungerar det ungefär som en interaktiv podcast. En annan beskrivning är att det är en 
blandning mellan radio och podcast. En huvudperson diskuterar ett ämne, som 
komplement till denna finns en så kallad ”host” som fungerar lite som en radiopratare. 
Denna bollar frågor och tankar med huvudpersonen, och när det passar får användarna 
komma in med frågor och tankar i samtalet. Det unika med appen är att upp till 50 000 
ungdomar (användare) kan vara inloggade samtidigt för att lyssna på värdar (vuxna eller 
ungdomar med expertis inom sina respektive ämnesområden) som leder ämnen. När en 
användare vill ställa en fråga till värden under samtalet “plingar” användaren på värden 

                                                
5 .se stiftelsen för internetinfrastruktur, hämtad 2015-05  
6  Mötesplats social innovation, Vad är social innovation? Hämtad 2015-05 

7 Jiddr, hämtad 2015-05 
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genom ett knapptryck i mobilen, värden ser detta och kan då dela ut ordet till den 
användaren som får ställa sin fråga eller delge sina funderingar. Det är endast den som 
har fått ordet samt värden som hörs för de andra användarna. Som användare kan man 
även skapa samtalsrum för att prata med andra användare inom specifika ämnen. För att 
säkerställa att användarna följer regler och är snälla mot varandra och mot värdarna finns 
moderatorer i samtalen. För att förtydliga konceptet kan det poängteras att appen är en 
pratapp där användarna använder sin röst för att prata om ämnen, det fungerar alltså inte 
som ett chattforum där du skriver dina tankar och åsikter. Just nu betatestas appen med 
ett samtal i veckan medan andra delar kring design och användbarhet är under  
vidare utveckling8.  

 
Som användare är du anonym och får välja en avatar och ett användarnamn. För tillfället 
finns avatarer i appen som är små bilder av pingviner, men då det finns ett högt tryck från 
användarna att få ett större utbud av avatarer vill nu Jiddr ha egna mer personliga 
avatarer. I dagsläget väljer du en ny avatar varje gång du loggar in, och det finns inget 
alternativ för att spara den avatar du valt för senare samtal. Antalet avatarer är också 
begränsade. Jiddr har bett mig utforma avatarer till appen. Arbetet kommer att vara 
självständigt men ske i nära kontakt med beställaren. De önskemål Jiddr har för arbetet är 
att avatarerna går i linje med deras egna estetiska framtoning och passar in i appen. Då 
appen riktar sig till ungdomar ser de att avatarerna bör vara målgruppsanpassade och 
inkluderande för alla. Idag finns många olika avatartyper till olika slags internetforum, hur 
de ser ut är lite olika och beror på sammanhang. I vissa fall har användaren möjlighet att 
utforma sin egen avatar, i andra fall får användaren välja mellan statiska bilder9. Ibland är 
avatarerna verklighetsförankrade på så sätt att man får skapa en ”figur” som liknar en 
själv, exempel på det är till exempel Bitstrips10. I andra fall kan figurerna vara fiktiva, 
exempel på det är till exempel androidify11 och Minionize me12. På forum används dock 
oftast avatarer som fungerar som små ikoner. Exempel på ett anonymt forum som 
använder avatarer är Flashback. Där får användaren ladda upp en egen bild, men med 
vissa restriktioner, den måste följa Flashbacks regler, får inte innehålla något som kan 

                                                
8  Jiddr, hämtat 2015-05  
9  Meadows, Mark Stephen, I, avatar: the culture and consequences of having a second life, 2008, part one 

10  Bitstrips, hämtat 2015-05  
11  Androidify, hämtat 205-05  
12  Minionize Me, Itunes, hämtat 2015-05 



10  

 

uppfattas som olämpligt på en arbetsplats, eller utge sig för att vara en moderator eller 
admin13. Under skissandet av lo-fi-prototyp hämtade jag mycket inspiration från andra 
liknande avatarlösningar. 

2 Problemformulering 
Enligt Jiddr har användarna uttryckt en önskan om bättre avatarer. De tycker att de 
befintliga avatarerna är förlegade och vill ha nyare mer aktuella avatarer, de vill också 
kunna spara den avatar de valt då avatarvalet på sätt och vis presenterar användaren på 
ett socialt forum. Parallellt med användarnas önskan om nya avatarer finns också en 
önskan från Jiddr att det ska finnas fler interaktiva moment i appen när aktiva samtal inte 
är igång. Det ovan nämnda implicerar frågeställningen hur avatardelen i appen kan bli mer 
interaktiv, rolig, personifierad och tilltalande för användarna samtidigt som den ska ta 
hänsyn till anonymitet. 

3 Avgränsningar  
Jag kommer att presentera interaktionsdesign och bilder/avatardelar som kan skapa minst 
tre avatarer totalt, därmed kommer inte resurser för alla avatarer levereras. Detta kommer 
att visas i en hifi prototyp som kan visa bilderna ungefär som det skulle kunna fungera i 
framtiden i appen. Det innebär att jag ej kommer att koda avatardelen i appen Jiddr, utan 
begränsa till att leverera designförslag. Dessa skisser och bilder ska sedan om konceptet 
är godkänt slussas vidare till Jiddrs utvecklare som ska implementera innehållet. Den del 
av appen som jag skall formge kommer att vara anpassad för Iphone i förstahand. Därmed 
presenteras inte riktlinjer gällande Android eller andra operativsystem i denna uppsatsen. I 
vidareutveckling beskriver jag att en animering kopplat till Jiddrs moodbar kunde vara en 
tänkbar funktion i framtiden. Där avatarerna ändrar uttryck i enlighet med humör från 
moodbaren. Detta är dock något jag inte gått djupare in på inom ramen av detta 
examensarbete på grund av att det kräver mer tid än den utsatta. Studien och 
tillämpningen är begränsad till Sverige, detta för att Jiddr än så länge bara finns på 
svenska och riktar sig till ungdomar i Sverige. 

                                                
13 Flashback, Regler, hämtat 2015-05  
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4 Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras teorier som använts under arbetet med framtagning av avatarer 
till Jiddr. Det finns ganska mycket forskning som rör avatarer i spelsammanhang, men inte 
mycket relaterat till just avatarer på forum och dess betydelse. Jag har därför valt en 
ingångspunkt i detta arbete som jag anser är relevant både i nutida teknik samt i 
sammanhanget av detta examensarbete. Jag kommer att ta upp en del om design av 
interaktiva system, mobilanpassning samt forskning kopplad till anonymitet på 
internetforum och kritisk design.   

4.1 Interaktionsdesign 
Målet med att utforma kvalitativa genomtänkta interaktiva system är i grund och botten att 
förbättra livet för människorna som använder systemen. Tillgänglighet, användbarhet och 
engagerande är tre grundpelare inom interaktionsdesign, därför bör utformningen av 
system vara människo-centrerad. Det innebär att människan bör vara i fokus under 
designprocessen snarare än tekniken. Att designa högkvalitativa interaktiva system 
innebär att ha intresse av att utforma system, produkter och tjänster som har haft i åtanke 
hur människor lever och brukar produkterna. Datorer och kommunikation som skapas idag 
används i många olika vardagliga sammanhang och på olika platser. Med dagens teknik 
innebär det olika utmaningar att designa för till exempel portabla mobiler eller statiska 
maskiner som är bundna till en specifik plats. Man bör därför ha sammanhang, miljö och 
människor i åtanke under designprocessen. Interaktionen mellan människan och systemet 
är det som ligger i fokus när ett interaktivt system ska utvecklas. Därför är en central del att 
integrera användare i designprocessen för att få en större förståelse av sammanhang och 
kontext14. MDI är förkortning av människa – dator – interaktion och ett begrepp som 
innefattar interaktion ur alla aspekter15. Detta begrepp används senare i uppsatsen där jag 
presenterar resultatet av PACT-analysen. 
 
En interaktionsdesigner förväntas sätta användaren i fokus, studera denne och förstå de 
aktiviteter och kontext som omsluter sammanhanget. Tillsammans med detta ska 

                                                
14  Benyon, David., Designing interactive systems [Elektronisk resurs] (2010) Part 1 

15  Nationalencyklopedin, människa dator interaktion  
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designern ha en förståelse av tekniken och vad som går att utföra rent tekniskt. Genom att 
utvärdera och omarbeta produkten kan arbetet leda till en genomtänkt lösning16.  
 
I sammanhanget av denna uppsats bör ett stort omfång tas i beaktning. Där inte bara 
relationen mellan dator och människa är något att gå närmare in på utan även människa 
till människa-relationer, jag har i denna uppsats försökt titta närmare på interaktionsdesign 
i förhållande till människor och ett normkritiskt tänkande.  

4.1.1 Design för mobil  

Som komplement till Apples riktlinjer kommer jag här presentera lite av det Nielsen och 
Budiu tar upp om användbarhet i förhållande till mobiler baserat på användarstudier.  
 
När man designar för mobila applikationer bör man ta hänsyn till den lilla skärmstorleken 
som en mobil har. Alltså att den information som applikationen ger är anpassad och tydlig 
för både interaktiva knappar som fontstorlek. En liten skärm betyder färre synbara 
alternativ som innebär en mer avskalad design där man trots få element måste göra sig 
införstådd med att användaren förstår varje moment. En viktig aspekt att tänka på är att 
inte göra klickbara delar i appen för små för att klicka på med ett finger, då det är fingrarna 
man oftast använder när man interagerar med mobilen. Detta skiljer sig från design till 
webb på så sätt att datorer kan användas med mus, och där av ha betydligt mindre 
träffytor för knappar. Nielsen och Budiu lyfter upp problematiken i att ha scrollfunktioner i 
en app, då användaren förväntas minnas det som nyss var på skärmen, vilket kan förvirra. 
I en mobil bör du alltså minska innehållet så att du endast har de viktigaste funktionerna 
kvar. Men bör samtidigt utnyttja det utrymme som finns. Nielsen och Budiu skriver ”Mobile 
screens are so small that it's a sin to waste space”.17 
 
Tydlig information i bild och text är grundläggande, och för att få plats med allt relevant bör 
hela skärmen utnyttjas. Då får användaren en bra översikt och måste inte gå vidare till nya 
sidor i onödan. De skriver även att generiska kommandon ökar användbarheten, detta 
eftersom de tillåter användaren att lära sig en sak och sen använda den flera gånger i olika 
sammanhang. Minnet stärks också när man repeterar ett kommando, så ju fler 

                                                
16 Benyon, David., Designing interactive systems [Elektronisk resurs] (2010) sid 9 

17 Nielsen, Jakob & Budiu, Raluca, Mobile usability 2013  
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sammanhang kommandot uppenbarar sig på desto fortare lär sig användaren. Ett exempel 
på ett sådant kommando är ”Pinching”, där användaren kan zooma in och ut på mobilen 
med två fingrar. Detta innebär också att det är viktigt att ett kommando inte betyder flera 
olika saker, då det skulle förvirra användaren. Det är också viktigt att ha en ”hem”-knapp 
där användaren kan navigera tillbaka till ursprungsläget. Detta kan också ses som ett 
generiskt kommando, där hem-knappen alltid bör resultera i att du kommer ”tillbaka”, även 
om tillbaka är olika i olika appar. 18 

4.2 Avatarer och anonymitet på internet 
Mitt val att basera mitt arbete på forskning kring unga och anonymitet på internet baseras 
på att anonymitet spelar en grundläggande roll i hur en person väljer att uttrycka sig på 
nätet. Det finns också en skillnad i hur man väljer att uttrycka sig verbalt mot hur man 
väljer att visa sig genom ytliga attribut19. För att skapa avatarer som tar hänsyn till 
anonymitet måste man i förstahand förstå varför anonymitet är viktigt och vilka aspekter 
som spelar in inom begreppet anonymt.  
 
Löfberg och Aspán har i sin studie ”Att uttrycka det svåra online” undersökt hur nätet kan 
fungera som en resurs eller ett komplement åt ungdomar i situationer då de behöver 
information eller stöd och hjälp i känsliga frågor. De har också tittat på hur vuxna kan 
bemöta ungdomars önskan om stöd och hjälp via nätet. De menar att medierad 
kommunikation är under utveckling, och att ett sätt att skapa bättre ”kommunikationsbroar” 
mellan ungdomar och vuxna kan vara att anamma teknikutvecklingen och skapa virtuella 
rum för ungdomar där det finns kvalitativ information och vuxna att prata med.  
Utifrån deras studie förklarar de att anonymitet är en viktig aspekt för ungdomarna, 
samtidigt som det finns ett behov av att bli sedd. ”Att bli sedd” betyder i detta 
sammanhang att personen i fråga blir bekräftad utifrån den person den är. Alltså är 
anonym inte är lika med avidentifierad, utan snarare ett annat sätt att bli sedd ”på riktigt”.  

 
Löfberg och Aspán menar att förutsättningen att kunna uttrycka sig anonymt utan att 
förhålla sig till sina fysiska markörer ger en viss frihet som inte går att uppnå om man 
träffar personer ansikte mot ansikte. En del ungdomar känner att det låser sig och lätt kan 

                                                
18 . Nielsen, Jakob & Budiu, Raluca, Mobile usability 2013 sid 52  

19  Cecilia Löfberg, Margareta Aspán, Att uttrycka det svåra online, hämtad 2015-05 
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bli missförstånd när man ska prata med någon om känsliga ämnen i verkliga livet. 
Anonymitet kan inge en känsla av trygghet som resulterar i att man vågar uttrycka sig mer 
intimt än man hade vågat annars. Att bli sedd kan vara svårt i en värld där det finns regler, 
moraliserande och förbud. Moral, regler och normer kan till och med hämma den 
bakomliggande frågan, hur ungdomen mår och upplever situationen. Detta är en anledning 
till varför ungdomar inte väljer att prata med vuxna öga mot öga, då det finns en risk att 
samtalet hamnar i fel fokus och blir obekvämt. Det kan bland annat handla om att man inte 
vill att de vuxna man frågar ska döma eller bli misstänksamma mot en. Ungdomarna i 
studien upplevde också att vuxna online är mindre dömande och mer tillgängliga. De kan 
prata med vuxna utan att vara rädda för att regler, vårdnadstagare eller normsystem ska 
resultera i konsekvenser som att bli slussad till någon instans. En annan stor del var också 
att man inte ville göra anhöriga oroliga och därför vänder sig till nätet för hjälp. Några 
andra viktiga anledningar till varför ungdomarna använde nätet för känsliga ämnen var att 
de inte behöver vara rädda för vilka reaktioner de ska få från omvärlden. Det finns en 
chans att avsluta situationen när man vill vilket också inger en trygghet. De uttrycker också 
att det är skönt att slippa bli dömd för hur man ser ut. Löfberg och Aspán menar vidare att 
vuxna genom att möta unga på nätet och öppna upp en icke-dömande atmosfär, kan 
hjälpa ungdomar att våga möta vuxna i den fysiska världen också20. 
 
Lundmark och Normark har i en kvalitativ studie tittat på hur man kan relatera 
interaktionsdesign till sociala normer som finns i samhället. De visar exempel på olika sätt 
som sociala normer såsom könsnormer, mångfald, maktrelationer, jämställdhet etc. ingår i 
interaktionsdesign, och hur gränssnittsdesign i många fall stärker normer och inte erbjuder 
en neutral arena. De menar på att i takt med att gränsen mellan offline och online suddas 
ut och att arenorna där människor möts förändras och ser annorlunda ut bör också design 
förändras och anpassa sig därefter. Olika sajter påverkar den egna presentationen på 
olika sätt. Det kan till exempel vara att användaren kan ha kontakt med andra, att sajten 
erbjuder sätt att utforma en persona med accessoarer och/eller förutsättningen att uttrycka 
sig på olika sätt. Sajterna erbjuder alltså möjligheter och begränsningar till användaren när 
denna skapar sin online-person. Användaren vill på något sätt skapa en “egen röst” att 
uttrycka sig med och designen skapar förutsättningarna för detta. Normkritiska perspektiv 
används för att ifrågasätta, förändra, utmana och därigenom skapa förändring. Genom att 

                                                
20 Cecilia Löfberg, Margareta Aspán, Att uttrycka det svåra online, hämtad 2015-05 
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exponera sociala normer så tar man ett steg mot att ifrågasätta deras giltighet. Detta 
kräver ett synsätt där den som analyserar måste utforska sin egen position i normsystemet 
och ifrågasätta egna tankemönster. Lundmark och Normark menar att detsamma kan 
appliceras på interaktionsdesign om man ser till hur normer bäddas in i design genom 
designprocessen. De menar att ett komplement till detaljerad innehållsanalys bör vara en 
analys av hur interaktionsdesign bidrar till att manifestera värderingar och normer21.  

 

Bardzell och Bardzell skriver att kritisk design i stort handlar om att få konsumenter att 
förhålla sig kritiska till design i vardagen, att reflektera över hur man styrs av antaganden, 
värderingar, ideologier och beteendenormer i olika designlösningar. I takt med att teknik 
utvecklas och integreras i samhället så växer frågan kring om omgivningen människor idag 
lever i speglar dess värderingar. Trots att kritisk design samspelar väl med 
Interaktionsdesign är det inte så vanligt använt inom interaktionsdesign. De menar att 
kritisk design borde användas mer inom människa- dator- interaktion, men att det finns för 
lite fakta och litteratur kring kritisk design och att det fortfarande är för outvecklat inom 
området. De argumenterar för att detta är något som borde få större utrymme och 
utvecklas inom området och att kritisk design borde vara en självklar del av 
designprocessen22. 

5  IOS Designprinciper 
I detta avsnitt kommer jag att gå in på en del av Apples riktlinjer för design för mobilappar 
då den avatardel jag ska utforma åt Jiddr ska gå att implementera i iphoneversonen av 
appen. Denna del får ett eget stycke då Apple är ett företag med egna riktlinjer och 
designprinciper. Det kan egentligen inte ses som forskningsbakgrund eftersom att Apple är 
ett företag som drivs i kommersiellt syfte men är ändå relevant för arbetet och de designval 
jag kommer presentera senare. 

 
Apple har tydliga riktlinjer för hur designen i iOS-appar ska se ut. Detta på grund av att de 
vill att det ska finnas en igenkänningsfaktor för användaren. Men också för att säkerställa 

                                                
21  Sofia Lundmark & Maria Normark, Designing Gender in Social Media:  
Unpacking Interaction Design as a Carrier of social Norms, 2014. Hämtad 2015-05 

22  Bardzell & Bardzell ,What is critical obout critical design?  
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deras krav på kvalitet om designen. Användarna bör alltid veta var de befinner sig i appen, 
hur de kan gå vidare och hur de kan ta sig ut från appen. Användarens navigering ska 
enligt riktlinjerna vara logiskt, förutsägbart och lätt att följa. En navigeringsbar hjälper till att 
låta användaren ha kontroll över informationen i appen. Titeln i navigeringsbaren kan visa 
den nuvarande positionen medan bakåt knappen gör det enkelt att gå tillbaka. 
Bakåtknappen ser ut som en pil som pekar bakåt, den visar att användaren kan gå bakåt 
och hamna där den tidigare varit. Ibland kan denna också kombineras med titeln som 
beskriver föregående skärms namn. En alert avbryter användarens aktivitet, därför är det 
viktigt att budskapet motiverar intrånget i användandet. Därför bör det också vara relevant 
och viktig information i alerten. Genomskinliga gränssnittselement kan vara bra då man 
behöver delge ytterligare information, dessa visar vagt innehållet bakom dem och inger en 
känsla av att veta att det finns mer information att erhålla. Ramlösa knappar är att föredra 
enligt Apple. Ibland kan en tunn gräns behövas och titeln bör i det här fallet ange 
interaktion. Då mobilskärmar är begränsade i storlek bör man ta till vara på skärmytan och 
utnyttja hela skärmen i designen. Apple rekommenderar 44x44 punkter i storlek på träffyta 
där interaktion ska ske. Allt som går att trycka på ska också se klickbart ut. Detta för att det 
ska vara tydligt för användaren.23.  
 
Enligt de riktlinjer Apple har bör man tänka på att toningar och skuggor ibland kan ta över 
för mycket uppmärksamhet på en liten skärm och att det i värsta fall kan konkurrera med 
det relevanta innehållet. För att skapa en känsla av lugn och ro för användaren i ett 
stilistiskt rent uttryck kan man använda sig av ”negativt utrymme”.  Med det menas att 
lämna mycket luft runt element, det gör dem mer märkbara och lättare att förstå och ta till 
sig. Att se till att användarna förstår och tydligt kan se innehållet i standardstorleken är en 
viktig aspekt. De ska inte behöva scrolla vågrätt för att läsa viktig text eller använda 
zoomen för att kunna se en bild. Typsnittval och storlek bör tänkas igenom så att det är 
läsbart och fungerar i olika storlekar i appen. När det gäller färg bör man vara medveten 
om färgblindhet när man väljer färger till appen. Rött och grönt är typiska färger som är 
svåra att skilja för en färgblind person. Välj en färg som indikerar navigation och se till att 
andra färger i appen inte konkurrerar med denna. Man bör även undvika att använda 
samma färg i interaktiva delar som icke interaktiva delar av appen då det kan förvirra 

                                                
23  Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  
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användaren. Låt färgen göra gränssnittet enklare.  Använd uttänkta färger som signalerar 
rätt saker och som fungerar bra i alla nyanser på både mörka och ljusa bakgrunder24. 

6 Metoder 
För att få ett bra underlag till utformningen av avatarerna och interaktionsdesignen utförde 
jag ett fokussamtal med fem ungdomar. Fokusgruppen bestod av ungdomar som är vana 
internetanvändare men som inte har någon insikt i vad Jiddr är, detta för att jag skulle få 
ett bredare perspektiv och kunna tänka utanför Jiddrs ramar. Jag gjorde också en intervju 
med en av betatestarna till appen för att fånga upp åsikter och tankar från någon som 
redan har insikt i vad Jiddr är och hur appen fungerar. För en grundläggande analys av 
vad som behövde förbättras i avatardelen i appen gjorde jag även en PACT-analys. Lo-fi-
prototyperna användartestades med scenarion för att se på interaktion och förståelse av 
skisserna. Alla medverkande i de olika metoderna är mellan 10 och 20 år för att stämma 
överens med Jiddrs målgrupp.  

6.1 Fokusgrupp 
Som metod har jag utfört en fokusgrupp vilket är en kvalitativ datainsamlingsmetod. Detta 
eftersom det skulle passa in i mitt arbete att få inblick i beteenden, attityder och tankar 
kring avatarer och liknande system som det jag skulle utforma25. I fokussamtalet finns det 
en moderator som styr samtalet framåt genom förberedda frågor. Dessa kan vara både 
specifika men också öppna så att de bjuder in till diskussion mellan de deltagande. Under 
planeringen förberedde jag mig utifrån steg rekommenderade av Ideo i boken ”Field guide 
to human centered design” 26. 

Att för det första identifiera vilken sorts grupp jag ville prata med. En grupp som jag vet 
kan svara på de frågor jag vill ställa. För det andra att hålla intervjun i ett sammanhang där 
informanterna känner sig bekväma, och där alla känner sig trygga och välkomna. För det 
tredje rekommenderar de i boken att vara två under intervjun, en som kan ställa frågor och 
en som kan anteckna. För det fjärde rekommenderas att man är förberedd på hur man ska 

                                                
24 Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  
25 Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nanna, Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik. 
26 IDEO.org, The Field Guide to Human-Centered Design, 1st Edition, 2015 , Hämtad 2015-05  
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hantera gruppen, få tystare medverkande att våga tala. Det kan vara bra att redan i förtur 
ha en strategi för att engagera och få de medverkande att vilja delta.  

 
Fokusgruppen bestod av fem ungdomar i 17 respektive 18-årsåldern, fyra tjejer och en 
kille. Åldern valdes i enlighet med Jiddrs målgrupp, då det är ungdomar som ska använda 
Jiddr. Den ägde rum på deras gymnasium för att det skulle vara en så bekant och trygg 
miljö som möjligt. Jag tog med fika och ställde i ordning ett runt samtalsbord för att skapa 
ett trevligt öppet klimat. Inledningsvis presenterade jag mig själv för att de skulle få en 
tryggare och mer tydlig bild av mig som person och vad arbetet handlade om. Jag beskrev 
Jiddr för att de skulle förstå syftet med appen och vilken roll avatarerna kommer spela i 
den. De fick veta att samtalet skulle spelas in men att de är anonyma och att det bandade 
materialet endast ska användas för påminnelse av detaljer från fokusgruppen samt för att 
kunna hämta exakta citat. Jag var också tydlig med att samtalet under fokusgruppen inte 
var till för att komma till samma konsensus om diskussionsdelar utan att alla individuellt 
skulle säga vad de tyckte kring de olika frågorna oavsett om de tyckte olika eller inte. 
Samtalet pågick i ungefär en timme och spelades in med mobiltelefon. Utöver det 
antecknades vissa delar under samtalet som komplement till inspelningen såsom gester, 
uttryck och kroppsspråk som inte går att fånga upp i inspelningen. Som strategi för att låta 
alla komma till tals gjorde jag frågerundor i gruppen där alla fick säga vad de tyckte i en 
fråga. 

6.2 PACT- Analys  
PACT står för People, Activity, Context och Technologies, alltså direktöversatt människor, 
aktivitet, kontext och teknologi. Inom interaktionsdesign är det viktigt att se till 
sammanhang, människor och aktiviteter och det kan då vara bra att göra en PACT-analys. 
För att få en helhetsuppfattning om hur människor använder teknologin och i vilka miljöer 
och sammanhang. En analys av designsituationen kan resultera i en bättre genomtänkt 
interaktionsdesign. Pact-analysen är gjord enligt samma modell som Benyon beskriver i 
sin bok Designing interactive systems27. Analysen låg sedan som grund till designen och 
utformningen av avatarerna i detta projekt. Nedan visar jag de olika analysdelarna, medan 
MDI-problem och MDI-lösning förklaras i resultatdelen.  

                                                
27 Benyon, David., Designing interactive systems [Elektronisk resurs] (2010) sid 26 
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6.2.1 People 

Jiddr som samtalsapp riktar sig till ungdomar framförallt tonåringar som innehar en 
smartphone. Avatardelen i dagsläget ser ut som så att du när du loggar in får välja en liten 
statisk bild i en scrollmeny. Till det väljer du parallellt också ett användarnamn. Dessa 
använder du sedan i samtalet och de representerar dig som person. Appen riktar sig till 
alla ungdomar, alla etniciteter och kön. Appen är på svenska och därför inte anpassad till 
andra språk i dagsläget. Användarna är vana app-användare och förstår hur appar brukar 
fungera och är bekanta med designelement i iphoneapplikationer. De har krav på att 
förståelsen av avatardelen ska vara enkel och tydlig och att de ska kunna göra tydliga val 
inom appen utan att tveka. 

6.2.2 Activities 

Du använder avatarbilden och användarnamnet i det samtal du deltar i, på så sätt att 
andra deltagare kan se att du är inne i samtalet. Du kallas också in i samtalet om du vill 
delta och ställa frågor på så sätt att ditt användarnamn anropas. I dagsläget väljer du ny 
avatar för varje samtal, och utbudet är begränsat så det finns en risk att flera användare 
väljer samma. Huvudfokus i appen är samtalen som är tidsbestämda, därför är detta något 
man bör ta hänsyn till i alla andra delar av appen. Då tiden är en viktig aspekt i appen, bör 
det alltid finnas en möjlighet att gå in i samtal och inte vara fast i andra delar av appen.  
I dagsläget väljer du en färdig bild som avatar vilket inte kräver mycket tid, men ska detta 
utvecklas och bli mer avancerat är tiden en viktig del att ta hänsyn till. 

6.2.3 Context 

Jiddr ska kunna användas i princip var som helst i och med att det är en smartphoneapp. I 
dagsläget testas appen och det är bara samtal på torsdagar men deltagarna är utspridda i 
olika städer och på varierande ställen. Anonymitet är en grundsten i jiddr, och därför är det 
viktigt att ta hänsyn till att bevara användarnas integritet så att de får välja när det är 
passande att göra olika moment i appen. Därav bör avatardelen i appen vara flexibel och 
gå att utforma när användaren själv tycker att det är passande. 

6.2.4 Technology 

Det är en smartphoneapplikation och inom ramen av detta examensarbete är IOS 
utgångspunkten. Designen måste vara mobilanpassad och ta hänsyn till designprinciper 
inom mobilanpassning. Därmed också touchscreen. Avatardelen är näst intill obefintlig 
idag, och kan ta mer utrymme i framtiden. 
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6.3 Intervju 
Som komplement till fokusgruppen intervjuade jag en användare/betatestare av Jiddr som 
har kunskap och förståelse för hur appen fungerar och som kan se behov utifrån sin 
användning. Detta för att få information från någon som har större förståelse för 
innebörden av anonymiteten på Jiddr. Intervjun dokumenterades genom att spara de 
anteckningar som kom till under intervjun. Intervjun skedde över nätet då informanten är 
bosatt i en annan stad. Detta medförde naturligtvis vissa begränsningar på så sätt att text 
kan misstolkas. Men medförde också vissa fördelar där informanten hade god tid att svara 
på frågor och själv kunde befinna sig i en trygg miljö. För att eliminera missförstånd 
försökte jag vara tydlig med att både informanten och jag själv som intervjuare skulle ställa 
följdfrågor om något var oklart. 

6.4 Användartest 
 

Att bygga scenarion för att utvärdera 
interaktionsdesign är ett sätt att ge 
instruktioner till en testare för något som 
ska kunna gå att utföras i produkten som 
testas. Genom att sedan observera hur 
användaren agerar för att uppnå målet, 
kan man se om denne stöter på problem 
eller missförstånd på vägen28. I mitt fall 
ville jag primärt se att ikoner och 
symboler var förståeliga, samt ifall 
användaren kände att denne hade 
kontroll över hur man går ut och in i 

appdelen. I en utklippt lo-fi prototyp fick användaren testa sig fram, tala högt och 
presentera sina tankar och funderingar medan uppgifterna löstes, se figur 1. På så sätt 
kunde jag dokumentera eventuella brister i designen.29 Personen som utförde det 
scenariobaserade användartestet är 18 år och har datorvana. 

                                                
28 Benyon, David., Designing interactive systems [Elektronisk resurs] (2010) sid 53 
29 Preece, Jennifer, Rogers, Yvonne & Sharp, Helen, Interaction Design: Beyond human-computer interaction, Wiley, New York, 
2002, sid 223 Scenarios 

Figur 1, Utklippta bitar till användartest 
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6.4.1 Scenario ett. 

Gör en avatar som är utformat med ögon, mun och hår och spara den sedan. 

• Syfte 
Syftet med scenario ett var att se om användaren förstod hur en enkel avatar skapas och 
ifall denna kunde förstå ikonen som representerar spara/klar knappen. 

6.4.2 Scenario två 

Gör en avatar som är utformad med ögon, mun och lockigt hår. 

• Syfte 
Syftet med scenario två var att se om användaren förstod scrollfunktionen i delen där olika 
attribut väljs, som jag valt att illustrera med prickar/paginering som visar att det finns fler 
sidor. 

6.4.3 Scenario tre 

Gör en Avatar med mun och hår och avbryt sedan allt för att återgå till startmenyn och  
jiddr-samtalen. 

• Syfte 
Syftet med scenario tre var att se om användaren förstod hur man avbryter processen när 
man redan påbörjat den. 

7 Arbetsprocessen  
Arbetsprocessen delade jag tidigt upp i olika faser för att få en tydligare struktur på arbetet. 
Jag använde Johan Hydens projekthanteringsmodell i den aspekten att jag delade upp 
arbetet i samma faser han rekommenderar. Avslutet och leveransen blir i denna 
uppsatsen en del av resultat och analys. Nedan presenteras examensarbetet i de faser 
Hydén presenterar i sin projektmodell30.   
 
   

                                                                                                                                                            
 
30 Hydén, Johan, KAMP- en projektmodell 2005 
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Initierande fas    Inled planering       Starta genomförande   Avstämning           Leverans            Utvärdering 

 

7.1 Initierande fas 
Den initierande fasen inleddes med fokus på att brainstorma och skissa fram hur 
interaktionsdesignen för avatarbygget skulle se ut. Jiddr hade riktlinjer som innefattade att 
avatarerna skulle vara representativa för Jiddr samt vara inkluderande för alla ungdomar. 
Jag letade relevant litteratur och forskning kring apputveckling och efter det letade jag 
information om avatarer och design i anonyma forum. Jag satte upp dokument och ett sätt 
att arbeta strategiskt med den rapport som arbetet skulle mynna ut i. 

7.2 Planeringsfas 
En ungefärlig tidsplanering sattes upp tidigt men jag insåg fort att jag var tvungen att fånga 
upp användarnas åsikter och tankar kring avatarer för att kunna bygga konceptet fullt ut 
och göra en ordentlig aktivitetsnedbrytning. Därför planerade jag in fokussamtal och 
intervju så tidigt som möjligt. Jag bokade in ett användartest för att vara säker på att kunna 
testa lo-fi-prototyperna tidigt och slippa hamna efter i arbetet. 

7.2.1 Projektplanering 

När konceptet tagit form gjorde jag en WBS och ett GANTT-schema där examensarbetet 
fick en tydlig struktur med delmål och deadlines som gav riktlinjer för att nå leveransdatum 
i tid. WBS står för work breakdown structure och är bra för att tydligare kunna identifiera 
projektets alla aktiviteter. Det är en aktivitetsnedbrytning som innebär att man bryter ner 
projektets olika delar för att få en översikt på vad som skall göras. GANTT- schema är en 
bra metod att göra tidsplanering för ett projekt. GANTT-schemat görs med tidsstaplar för 
varje aktivitet för att förutspå den tid respektive aktivitet kommer ta och hur lång tid 
projektet i helhet kommer att ta31. Se bilagor 14.4 och 14.5. 

                                                
31 Hydén, Johan, KAMP- en projektmodell 2005 sid 35 

Förstudie Planering Genomförande   Avslut 
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8  Genomförande  

8.1 Lo-Fi prototyper 
Inledande var jag tvungen att skissa på hur interaktionen skulle vara optimal för appen. 
Det fanns många moment i strukturen att ta hänsyn till. Några av dessa var till exempel att 
utforma för mobil, eller hur många moment som skulle gå att använda i val av detaljer till 
avataren. Ju fler val desto mer komplicerad design och utveckling. Jag skapade några 
tidiga skisser, se figur 2, och gjorde lo-fi prototyper för att kunna användartesta och arbeta 
iterativt i arbetsprocessen. 

 

 

Figur 2 , tidiga skisser av avatardelen. 
 

Till en början låg stort fokus på informationsarkitektur och interaktionsdesign. Efter att 
konceptet börjat ta form skissade jag på enkla prototyper utifrån den information jag samlat 
på mig från förstudierna. Interaktionsdesignen var en förutsättning för att fastställa hur 
själva avatardesignen skulle se ut. Därefter utfördes användartest på lofiprototyperna för 
att säkerställa att interaktionen var förståelig. Ganska tidigt utformades en idé om att 
avatarerna skulle gå att utforma själv av användaren på något vis. Detta skulle fungera 
ungefär som ett pussel där användaren utsmyckar sin egen avatar. Motiveringen till detta 
var att man med få bildelement kan få många olika avatarer men också att användaren 
ska känna att den själv gjort val och utformat sin egna personliga avatar. Lofiprototyperna 
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skissades för hand och den slutgiltiga skissprototypen klipptes till för att kunna 
användartestas med pappersbitar för att tydliggöra funktioner. (Se avsnitt 6.4 
användartest.) Jag tittade på liknande appar och ritade upp skisser på hur avatardelen 
skulle kunna se ut och fungera. Utgick från fyra olika skisser och kommer nedan förklara 
hur jag landade på min slutgiltiga skiss och vilka designval jag gjort på vägen.  
 
Den första skissen, se figur 3, visade en gubbe med alternativ till att välja olika attribut i en 
nedre vy som i sin tur har en ”border” där användaren bläddrar vidare för nya alternativ. 
Denna skiss inspirerades av appen Bitstrips32. En tillbakaknapp uppe i vänsterhörnet för 
att kunna återgå och avbryta avatarutformningen och en sparaknapp uppe i högra hörnet 
för att kunna spara bilden när man är klar. Problem jag kunde se med denna utformning 
var den lilla ytan för att klicka vidare till nästa vy, om man ska tänka på mobilanpassning 
med touch och rekommenderad 44+44 punkter i storlek33.  

 

 

Figur 3 
Figur 4 

  
 
Den andra skissen, se figur 4, visar en vertikal och en horisontal meny där de olika 
kroppsattributen väljs i den vertikala menyn och då ger förslag på specifika alternativ för 
den kroppsdelen i den horisontala menyn som även går att svajpa för ytterligare val. 

                                                
32  Bitstrips, hämtat 2015-05  
33 Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  
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Denna skiss var inspirerad av apparna Minionize me34 och Monster maker35. Fördelar med 
denna design var att man tydligt i förväg ser vilka kroppsattribut man har möjlighet att 
ändra på vilket ger en bättre överblick, medan man i de andra designförslagen måste 
prova sig fram tills man vet vilka alternativ som finns. Problematik med denna design är att 
den lodräta menyn tar upp stor del av skärmen och inte lämnar mycket utrymme till själva 
avataren som ska stå i centrum. Här får man väga mellan negativt utrymme eller utnyttjad 
skärmyta med mycket information där användaren inte behöver minnas tidigare 
element3637. En annan del att ta i beaktning är om man vill utöka appen med fler 
kroppsalternativ så kommer skärmen vara för liten för fler alternativ.  

 

 
 
 
Figur 5   Figur 6 

I den tredje skissen, se figur 5, finns de olika kroppsattributen i en liten meny ovanpå de 
mer specifika alternativen. I denna skiss är tanken är att användaren ska välja kroppsdel i 
den lilla menyn för att sedan välja specifikt utseende för kroppsdelen i den större menyn 
under. Detta fungerar ungefär som chattfigurerna på Facebook38. Dock kan jag se en 

                                                
34 Itunes, Minionize Me, hämtat 2015-05 

35  Itunes, Monster Maker, hämtat 2015-05  
36 Nielsen, Jakob & Budiu, Raluca, Mobile usability 2013 
37 Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05 

38 Messenger, hämtat 2015-05  
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problematik i att ha så små figurer att representera de olika kroppsdelarna, då det kan vara 
otydligt med små bilder. Samt att ytan för interaktion blir mindre än rekommenderat39.  
I den fjärde skissen, se figur 6, finns det en svajp för varje kroppsdel där du kan välja 
attribut genom att svajpa igenom förslag tills det känns rätt. Det som fick mig att välja bort 
denna idé var att när jag skissade på hur det skulle se ut insåg jag att de olika svajparna 
skulle sitta väldigt nära varandra, och det finns en risk att man råkar träffa fel med fingret.  

 
Efter att ha utvärderat de olika designförslagen och försökt att överväga val utifrån 
kurslitteratur formade jag en skiss, se figur 7, åt mitt arbete där jag försökte ta de olika 
momenten från tidigare skisser i beaktning. Jag landade i en design som visar menyrubrik 
överst i appen då det är tydligt att informera användaren om vart den befinner sig40. Samt 
att visa användaren hur den återgår ”hem” inom appen 
genom en tillbakaknapp41. När användaren klickar på 
tillbakaknappen återgår denna till Jiddr och samtal. 
Dock sparas det som utformats i avatardelen så att det 
går att återgå senare. Om användaren klickar på klar 
kommer frågan om du vill spara din avatar, innan 
denna slussas tillbaka till ursprungssidan. Alerter 
används bara om det är väldigt viktig information som 
presenteras och passar därför in på sparaknappen då 
det är avslut av avatardelen42. De olika 
kroppsalternativen visas och går att ändra genom att 
svepa horisontalt, medan pagineringen nertill visar att 
det finns fler sidor med fler attribut att välja. Varje sida 
ska även ha en rubrik under cirkeln, vilket inte visas på 
denna bild. I denna design har jag försökt ta till vara på 
skärmytan för att lyfta fram bilder, men också lagt in 
viktiga element såsom att kunna gå ut och in ur 
avatardelen i appen. 

                                                
39  Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  
40  Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  

41  Nielsen, Jakob & Budiu, Raluca, Mobile usability 2013 
42 Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  

Figur 7 Min skiss 
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När interaktionsarkitekturen var klar kunde jag börja skissa på själva avatarerna. Varför jag 
inte gjort detta tidigare var för att funktionen var en förutsättning för designen av avatarer. 
Detta eftersom jag var tvungen att veta vilka delar som skulle passa ihop med vilka och på 
hur många olika sätt detta skulle gå. Jag var också medveten om att skisserna skulle 
kunna komma att ändras utifrån vilken design jag skulle bestämma mig för att göra på 
avatarerna, men var beredd på att forma det efterhand i ett agilt arbetssätt, det viktiga var 
att ha en ungefärlig förståelse över hur sammanhanget skulle vara uppbyggt i detta skede. 

8.2 Hi-fi-prototyper 
Hi-fi prototypen skapades när alla designskisser var någorlunda klara. Detta för att kunna 
presentera arbetet. Den skapades i flash för att kunna visa på tänkta funktioner inom 
avatardelen som utformats. Bilder från prototypen visas i slutet av denna rapport.  
Samt i bilaga 14.6.  

9  Resultat  
I resultatdelen kommer jag att presentera vad jag fått ut av fokusgruppen, intervjun och 
användartestet på lo-fi-prototypen. Efter det kommer jag redogöra för hur slutprodukten 
formades och till sist ser ut. 

9.1 Fokusgrupp 
Jag har valt att dela upp resultatet av fokusgruppen i två olika fokus som relaterar till 
problemformuleringen. Dessa två är avatardesign och anonymitet. All data som samlats in 
kommer inte att presenteras utan i stället presenteras det som är relevant till syfte och 
problemformulering inom detta arbete.  

9.1.1 Avatardesign 

Inledande berättade jag för informanterna om Jiddr och vad syftet med appen är. Sedan 
pratade vi om begreppet avatarer så att alla informanter skulle vara införstådda med vad 
betydelsen är för att eliminera senare missförstånd. Det som sedan fick starta samtalet var 
en öppen fråga om vad de tycker om avatarer. Majoriteten av informanterna tycker att 
avatarer är ett roligt inslag i många olika sammanhang. Att det är en rolig detalj, men ofta 
inte det viktiga i sammanhanget. De uttryckte att det som är kul är om avataren i sig kan 
presentera något som representerar den person man är. 
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Informant 1: 

“Jag skulle välja något som representerar lite vem jag är. Asså, ja kanske bild 
på ett intresse jag har eller bara, jag vet inte, nått man känner igen sig i.” 

 
Att något representerar den man är menar informanterna inte nödvändigtvis behöver vara 
ytliga attribut, utan att man kan visa vem man är genom roliga inslag, såsom färger, en 
hatt, eller accessoarer som reflekterar intressen. 

 
Informant 1: 

“När man får custumizea sina egna avatarer typ på wii så finns det ju props 
där man kan lägga in detaljer, jag vet att hade jag kunnat, så hade jag lätt 
gjort en 70 årig piratgubbe liksom med eyepatch och sådär. Hade jag haft som 
avatar. Det hade varit väldigt kul.” 

 
Informant 4: 

“Sen kan man ju ha mantel eller nått sånt, som accessoarer” 
 

Informant 3:  
“man ser ju vilken sorts person det är I appen genom profilbilden, om de har 
en femtioåring med pirathatt som profilbild eller en söt liten tjej, så säger det ju 
ändå något om personen i fråga. Säger nått litet om vilken sorts person det är. 
Mer eller mindre. Det blir snarare en avbild av personen som person än 
utsidan.” 
 

Att själv kunna välja hur man syns utåt sett mot andra användare är en betydande faktor 
oavsett om det är verklighetstroget eller inte. Informanterna menar att det ger en bild av en 
person i stora drag, på så sätt att man ser hur personen valt att synas utåt. 
 
Informant 4: 

”jag tänker på det här Bitstrips, då kan man ändå välja att göra precis som 
man känner för, och jag tror många väljer att inte göra som man ser ut själv, 
utan jag tror man kommer att göra något som tilltalar en.” 
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I en diskussion om huruvida informanterna ville skapa avatarer som är lika dem själva eller 
inte, var det delade tankar. De flesta uttryckte dock att de snarare skulle välja att utforma 
avataren med roliga detaljer än att försöka få den att likna personen själv i stor mån. 

 
Informant 5 :  

”Sen om man kan välja lite olika saker med sin avatar så blir det inte så att 
man har massa personer som har likadana avatarer, för det är lite tråkigt.” 

 
Informant 4:  

“Man ska akta sig för att göra profilbilder som ser likadana ut, det kan man 
störa sig galet mycket på. Jag stör mig jättemycket på det.” 

 
 
Informant 5: 

“Det är skönt om man har många val för då kan man känna igen folk genom 
deras profilbilder i stället för användarnamn.” 

 
Informanterna var rörande överens om att det är bättre att kunna ha en unik avatar än att 
flera användare har samma avatar. Anledningen var i huvudsak att det var irriterande, men 
också att det är värdefullt att ha något unikt eget. 

9.1.2 Anonymitet 

När vi kom in på ämnet anonymitet, så frågade jag vad anonymitet i sociala forum betyder 
för dem, och hur det påverkar synen på vad för slags avatar man vill ha. 

 
Informant 3: 

”Det blir ju mycket mindre anonymt om man gör ett ansikte som verkligen 
liknar ett ansikte.  Man skulle kunna göra chibbyverson eller liknande, tror inte 
det ska vara realistiska människor i alla fall.” 

 
Attityden hos informanterna ändrades något när begreppet anonymitet kom upp, då 
uttryckte de att det är bättre om avatarerna inte går att koppla till den man är. De menade 
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att avatarerna fortfarande kan vara personliga även fast de inte är en direkt avbild av dig 
som person. 

 

Informant 4: 
”Jag ser det framför mig att valen inte är jättemånga, och man kan byta lite hår 
och sånt, ganska simpelt typ som wii me, då blire inte så personligt.”  
 

Informant 2:  
”Jag tror många väljer det dom är trygga i, om man vill att det ska likna en 
själv så gör man det, men man har ju som ett val.” 

 
Informanterna är kluvna i frågan om avatarerna ska vara människoliknande eller ej. Två 
anser att även om avatarerna liknar en själv så är det ändå inte så pass likt att man kan 
känna igen personen på gatan, medan de andra tycker att det kan vara bättre att frångå 
det människoliknande helt. 
 
För att lyfta vidare ämnet bad jag dem att tänka på syftet med appen Jiddr som är att 
anonymt kunna uttrycka sina åsikter i samtal, och frågade vad dem tycker är viktigt i det 
sammanhanget och hur de hade valt att presentera sig själva. 

 
Informant 3: 

”Jag tänker på att om man ska ha en profil, så skulle en rolig grej man kan 
göra vara att man kan ha bakgrund till hela profilen, att det finns ett antal 
färdiga att välja mellan, och att det syns bara när man går in på nån 
användares profil. Eventuellt att man kan skriva något om sig själv. Eller så 
gör man inte det. Man kan skriva intresseområden. Det vore skönt också om 
det var könsneutralt. Att man inte behöver vara tjej eller kille. Alla är 
människor. Att identiteten inte skapas efter ifall man är tjej eller kille.” 
 

Informant 5. 
”Det vore ju väldigt intressant, så blir det inte så könsuppdelat.” 
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Informant 4: 
”Det tror jag är as-smart, eftersom det på forum idag där man diskuterar saker 
oftast blir könsuppdelat och man dömer.” 

 
Efter denna diskussion mellan informanterna ändrades åsikterna kring om avatarerna 
skulle vara människoliknande, och en majoritet tyckte att man ska frångå både genus och 
etniska attribut för att det inte ska gå att döma medverkande efter dessa. Informanterna 
var inne på reflektioner kring att avataren borde ha en egen sida, och att sidan i sig skulle 
gå att personifiera och att man där skulle kunna spara vänner med samma intressen. På 
så sätt skulle det vara helt anonymt men ändå ”självdesignat” efter ens egna val och 
ämnen och intressen skulle styra val av vänner. 

9.2 Intervju 
Jag har valt att utgå från samma rubriker under resultatet för intervjun som under resultatet 
för fokusgruppen, just för att kunna relatera dessa till varandra i senare analys. 

9.2.1 Avatardesign  

Informanten uttryckte att utifrån den erfarenhet hen har av Jiddr som app så spelar inte 
avatarerna så stor roll, men att det är ett bra inslag som gör appen lite roligare i sin helhet. 
Hen tyckte inte att användarna ska kunna lägga in en egen personlig bild, för att det kan 
förstöra lite av syftet med Jiddr som app där man ska kunna uttrycka sig anonymt. Det är 
bättre att på något sätt ha förutbestämda avatarer som är anonyma men att det finns fler 
alternativ till avatarer då flera användare idag kan råka använda samma. 

9.2.2 Anonymitet 

Informanten tyckte att bilden som representerar användaren på Jiddr inte ska vara en 
avbild av personen själv, eftersom att det finns många som dömer andra människor efter 
dess utseende och att det inte borde finnas utrymme till det i Jiddr. Hen menade också att 
man inte bör kunna utge sig för att vara någon man inte är. Är alla anonyma så är inte det 
ett problem som uppstår. En annan aspekt informanten tog upp är att hen inte tycker att 
människor man känner ska kunna veta vem man är och döma frågor man ställer i olika 
samtal. Hen reflekterade i frågan och tyckte samtidigt att man bör stå för vad man säger 
och visa vem man är, men att Jiddr känns som en plattform där man inte ska behöva tveka 
att utrycka sig. Det kan ibland vara lättare att våga om man slipper bli dömd. 
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9.3 Användartester 

9.3.1 Scenarion 

De problem som användaren stötte på under scenariotesterna var bland annat oklarheter i 
hur det gick att få fram fler alternativ i attributvalen. Det fanns också vissa oklarheter i att 
tillbakaknappen innebar att man avbröt processen och användaren var därför lite nervös i 
detta moment, men uttryckte att hen agerade efter uteslutningsmetoden och därför 
provade. Informanten kände sig då trygg i att det gick att avsluta eller gå tillbaka till det 
man höll på med innan igen. En sak jag inte tänkt på över huvud taget var hur användaren 
skulle kunna ta tillbaka ett val, om denne valde ett par ögon och sedan inte ville ha några 
ögon alls. 

 
De ändringar jag valde att göra på designen efter användartestet var att tillsätta tydligare 
prickar/paginering som indikerar att det finns fler sidor att svajpa till. Vad gäller 
tillbakaknappen och att avbryta övervägde jag att addera ett ord som specificerar vart man 
kommer, något som Apple rekommenderar vid otydlighet om tillbakaknappen i 
menybaren43. Detta eller att arbetet sparas så att man kan återgå till samma plats igen 
även om man gått ut ur avatardelen. Jag tillsatte också att ett ytterligare tryck på samma 
val tillintetgör valet. Alltså ett tryck är lika med att välja, två tryck är lika med att välja och 
sen ta bort. 

9.4 PACT-analys 
Här kommer jag presentera de MDI-problem samt lösningsförslag jag fann utifrån den 
pact-analys jag gjorde på Jiddrs avatardel. 

9.4.1 MDI- problem 

I dagsläget är avatarerna små pingviner i olika utstyrsel. Då det finns ett begränsat antal 
avatarer finns det stor risk att användare väljer samma avatar. Det är en viktig del i appen 
att alla ungdomar ska känna sig inkluderade och unika, vilket inte riktigt anammas i 
nuläget då flera användare ofta väljer samma avatar som presentation. 

 

                                                
43 Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  
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Då Jiddr är ett anonymt forum är frågan hur långt anonymitet sträcker sig och om genus 
och etnicitet borde räknas in inom begreppet anonymitet. Vissa av användarna kommer 
kanske inte att vara intresserade av att skapa en egen avatar, vad innebär det? En annan 
aspekt är tidsbristen, då samtalen är bundna till specifika tider finns risken att användaren 
inte har tid att utforma en avatar. Designen bör även vara mobilanpassad då Jiddr är en 
app. Idag väljer användaren en ny avatar varje gång man loggar in och det finns inte 
chans att spara det val av avatar man gjort. 

9.4.2 MDI- lösning  

Om det finns fler alternativ för avatarerna, så är risken till att man väljer samma avatar 
som någon annan användare mindre. Då själva syftet med avatarerna är att man ska 
kunna se vilka som är inne i samtal samtidigt som en själv, finns risken att det blir rörigt 
om tio likadana figurer är inne i samtalet samtidigt. Designen på avatarerna bör ta hänsyn 
till anonymitet då det är en grundpelare till jiddrs framgång. Om man inte vill skapa en 
egen avatar ska det finnas en standardavatar som blir självvald, detta så att man snabbt 
kan gå in i ett samtal om man har tidsbrist. Om en användare kommer in i appen precis 
när ett samtal startar och det inte finns tid till att utforma eller välja en avatar ska detta 
alltså gå att hoppa över. Man bör också kunna gå ut snabbt och enkelt ur avatardelen av 
appen för att inge mer känsla av kontroll för användaren4445. Det betyder också att 
användaren ska kunna återgå till att utforma sin avatar vid ett senare tillfälle. 
Designen av avatardelen kommer att gå efter Apples riktlinjer. 

9.5 Konceptutveckling  
I min första presentation av konceptet föreslog jag en mer omfattande interaktiv lösning för 
avatarerna. Jag föreslog då en interaktiv del där användarna kan pussla ihop sin egen 
avatar för att personifiera den. Exempel på sådana lösningar finns det rätt många av idag, 
och många fungerar ungefär likadant men kan se lite olika ut. Bitstrips46, androidify47, 
minionize me48 är några exempel.  
 
Designförslaget baserade jag dels på att Jiddr bett om förslag på interaktiva engagerande 
delar i appen under tillfällen då samtal inte är igång. Men också utifrån fokusgruppen där 

                                                
44 Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  
45 Nielsen, Jakob & Budiu, Raluca, Mobile usability 2013 
46 Bitstrips, hämtat 2015-05  
47 Androidify, hämtat 2015-05  
48 Itunes, Minionize Me, hämtat 2015-05  
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ungdomarna uttryckte att det är ett irritationsmoment när flera användare har samma 
avatar i ett forum. Detta var även något informanten i intervjun uttryckt som något 
utvecklingsbart, att det skulle finnas fler alternativ av avatarer. Utifrån intervjun valde jag 
att helt frångå konceptet att få ladda upp en egen bild, detta för att informanten uttryckt att 
det skulle kännas osäkert på så sätt att någon kan utge sig för att vara en person man inte 
är. Informanten tyckte att det var säkrare med förutbestämda avatarer.  
 
Genom att bygga ett ”pussel” innebär det att ett få antal bilder kan skapa många olika 
kreationer. Detta skapar också en personlig prägel på avataren där användaren själv varit 
med och skapat sin fiktiva person, vilket kan få användaren att känna att denna har en 
unik egen bild. Risken att två personer formar exakt samma avatar minskar också 
drastiskt. Alternativet skulle vara att låsa de kombinationer av avatarer som redan valts, 
men detta innebär en begränsning för andra användare och behov av ett ännu större antal 
”pusselbitar”. Jag valde därför att frångå den idén, och att i stället i framtiden satsa på 
ännu fler valmöjligheter i avatardelar. I stället för att designa figurer i helfigur valde jag att 
göra avatarer synliga från axlarna och uppåt. Detta med tanke på att användarbilderna på 
mobilen kommer vara väldigt små i samtalen, så att man kan urskilja skillnader och 
eventuellt uttryck på figuren. Användarna ska lätt kunna uppleva och urskilja de olika 
elementen som presenteras på skärmen4950. Dessutom tappar man meningen med en 
avatar om man inte kan urskilja den.  

 
Användaren ska också kunna spara sin användarbild så att den finns kvar till kommande 
samtal. Denna sparas tillsammans med inloggningsuppgifter. Detta för att skapa en så 
personlig prägel som möjligt på avataren där användaren känner att denne har en egen 
personlig avatar som representerar något i personen själv. Det var något informanterna sa 
var önskvärt, att man trots att man är anonym på något sätt kan visa lite vem man är 
genom avataren. Du ska även som användare kunna välja själv när eller om du vill utforma 
din avatar.  För att skapa en så inkluderande atmosfär som möjligt är tanken att designen 
på avatarerna ska vara fiktiv. Informanten från intervjun tyckte att avatarerna skulle vara 
långt ifrån personlighetsknutna, medan fokusgruppens informanter var mer tvetydiga i om 
avatarerna eventuellt kunde vara mänskliga och ändå inte avslöja för mycket om personen 

                                                
49 Nielsen, Jakob & Budiu, Raluca, Mobile usability 2013 
50 Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  
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i fråga. Det jag valde att göra var att fokusera mycket på anonymiteten i jiddr-avatarerna, 
dels utifrån fokussamtal och intervju, men också utifrån Jiddrs egna syfte att användarna 
ska kunna vara anonyma och känna sig fria att uttrycka sina åsikter. Löfberg och Aspán 
beskriver också behovet hos ungdomar att slippa bli dömda för yttre attribut, varpå 
avatarerna bör ta hänsyn till detta i utformningen51.  

9.6 Design av avatarer 
Jag satt ner och försökte se arbetet i ett större sammanhang där  
människa - dator - människa var grunden, alltså interaktionsdesign i ett socialt 
sammanhang. Vad var syftet med appen och vad innebär det för användarna och hur de 
vill presentera sig själva? Huvudsyftet är att prata med andra och att användaren får 
utrymme att uttrycka sig. Därmed spelar egentligen inte avatarerna så stor roll, men 
samtidigt visste jag från fokusgruppen och intervjun att det är ett roligt inslag som 
uppskattas. Speciellt om avataren kan spegla något om användaren så skapar det en 
personlig känsla. Samtidigt är det också ett sätt att känna igen andra som samtalat i 
samma rum som en själv. Det finns ett behov hos ungdomar att bli sedda på internet, men 
det betyder inte att det handlar om ytliga attribut, utan snarare i många fall om att 
socialisera och bli bekräftad52. Jag har försökt att använda en kritisk design i mitt 
utformande av avatarer, där jag i designprocessen försökt urskilja delar som kan spela på 
normer, och där jag i förstudierna försökt utgå från en aspekt som behandlar anonymitet 
och vad det innebär. Lundmark och Normark skriver att det är plattformarna som lägger 
grunden för användaren och vilka möjligheter och/eller begränsningar denne har att 
uttrycka sig53, därmed skulle man kunna säga att det spelar en roll hur avatardesignen ger 
utrymme för användaren att uttrycka sig i appen Jiddr. 
 
Jag letade upp mycket referensmaterial och omgav mig av det för att hitta inspiration till 
mina skapelser. Började från början att skissa på några olika huvudfigurer, för att sedan se 
hur dessa skulle kunna passa ihop och utgå från det. Jag var tvungen att sätta upp ett 
raster för ungefär var de olika delarna skulle kunna placeras och ändå passa ihop. Till en 
början skapades avatarer där ögon, näsa, mun, ögonbryn, öron, kropp och hår kunde 

                                                
51 Cecilia Löfberg, Margareta Aspán, Att uttrycka det svåra online, hämtad 2015-05 
52 Cecilia Löfberg, Margareta Aspán, Att uttrycka det svåra online, hämtad 2015-05 
53 Lundmark Sofia & Normark Maria, Designing Gender in Social Media:  
Unpacking Interaction Design as a Carrier of social Norms, 2014. Hämtad 2015-05  
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bytas ut. Jag ser det lite som att det blev en design-förstudie, för att värma upp mina 
kunskaper i programmet Illustrator och för att få igång tankar och reflektioner kring hur 
hela avatardelen skulle fungera. I figur 8 visas skisser från ett av spåren i förstudien av 
skissandet. 
 

 

     
 

        

Figur 8 Tidiga testskisser. 

    
Efter denna process var jag tvungen att sätta mig ner ytterligare en gång och skriva ner 
alla aspekter jag ville ta hänsyn till i designen. Det blev som en ny slags  
brainstormnings-session, där jag ville få fram en ungdomlig design som kan tänkas passa 
både 10 åringar som 20 åringar.  
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Jag formade några nyckelord utifrån förstudien som jag försökte utgå ifrån: 

• Inkluderande, baserat på Jiddrs önskemål. 
• Genusneutralt, baserat på önskemål från informanter i fokusgruppen. 
• Ungdomligt, baserat på jiddrs målgrupp. 
• Anonymt, baserat på forskning och jiddrs önskemål. 
• Personligt, baserat på fokusgruppens önskemål om att vara unik samt de delar 

av teorierna som tog upp ungdomars önskan att uttrycka sig.  

Jag ville utifrån mina förstudier skapa figurer som på sätt och vis var människoliknande 
men samtidigt anonyma. Samtidigt ville jag skapa något som Jiddr i framtiden ska kunna 
använda som frontfigur för appen och hemsidan och som på något sätt kan representera 
ungdomar. Efter många olika skisser, i olika spår, växte skisser fram på ungdomar i 
jumpsuits eller huvtröjor, se figur 9. Jag har valt att använda ordet jumpsuit som är lånat 
från engelskan och direktöversatt betyder mysoverall på svenska. Jag väljer att använda 
ordet jumpsuit i denna uppsats eftersom att ordet är en mer vedertagen term att använda 
för betydelsen av en mjuk overall där underdel och överdel sitter ihop och har ett  
blixtlås framtill54. 

    

Figur 9, tidiga skisser av konceptet. 

 

                                                
54 Nationalencyklopedin, jumpsuit, hämtat 2015-05  
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Argumenten för att gå vidare på det spåret var att en ”hemlig” fiktiv figur i en luva kan ge 
känslan av att användaren är den hemliga figuren. På så sätt kan man tänka sig att det är 
användaren själv som befinner sig i dräkten. Samtidigt kan dräkterna smyckas med många 
olika utsmyckningar och utvecklas enormt. Detta var också en lösning på ett problem jag 
stött på under förstudierna när jag skissade, då jag insåg att små detaljer på en figur inte 
skulle synas i mindre format vilket är en viktig designaspekt för mobiler5556. Där av var jag 
tvungen att spegla bilderna i mobilen för att se vilket formspråk jag skulle använda. Detta 
gjorde jag genom skala preview som är ett program som går att koppla mellan datorn och 
mobilen så att du kan se vad du designar direkt i mobilen57. Nedan visas exempel på hur 
det kan se ut i figur 10 . 
 

 

      Figur 10, bild över hur skala view kan användas. 

 
De stora jumpsuit-dräkterna gav större figurer och tydligare konturer vilket syntes bättre i 
mindre format. Att smycka de olika jumpsuit-dräkterna med olika mönster och detaljer gör 
också att de kan bli mer personliga och individuella. Eftersom att Jiddr är en pratapp så 
valde jag att låta munnen vara det som syns under jumpsuit-huvan, då det är den som 
representerar samtal. Som val kan man då också välja form på käke samt uttryck på 
munnen såsom glad eller ledsen eller andra uttryck. Stilen på munnarna fick bli tydliga 
enkla och ganska stora för att synas i mindre format.  

 
                                                
55 Apple, iOS Human interface Guidelines. hämtat 2015-05  
56 Nielsen, Jakob & Budiu, Raluca, Mobile usability 2013 
57 Bjango, Skala Preview  
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Figur 11 Visar exempel på nästan färdig design. 

 

Figur 12 Förtydligar olika delar och funktioner  
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10  Diskussion och slutsatser  

10.1 Avatarerna i förhållande till Jiddr 
Tanken med de avatarer jag utformat är att de ska 
kunna ingå i ett helhetskoncept för Jiddr. Att Jiddr 
ska kunna marknadsföra sin produkt genom 
ungdomar i jumpsuits. Där inga klädkoder styr och 
könsattribut inte har någon betydelse. Tanken var 
också att det är ett sätt för Jiddr att enkelt visa upp 
sig ute på event med något som är kopplat direkt 
till appen. Det räcker med loggan på en hoodie 
eller jumpsuit, och denna kan vara utsmyckad 
efter intresse. Fiktiva sagofigurer är inte lika lätt att 
etablera ute bland folk, annat än i bilder, film eller väldigt bra teatersmink. Avatarerna är till 
viss del begränsade i jumpsuit-utsmyckningen som jag presenterar, men konceptet är 
skapat för att kunna utvecklas och utökas. Speciellt så att olika intressen ska kunna lyftas 
fram genom utsmyckningar och accessoarer. 

 
Om Jiddr i framtiden vill så finns det genom det lösningsförslag jag lagt fram utrymme att 
lägga till köp inom appen, där användare kan få köpa upp ytterligare utformning av 
avatarer. Köpet måste inte nödvändigtvis vara genom pengar utan kan betalas genom 
användarenkäter eller liknande som kan gynna organisationen.  

10.2 Kritiskt tänkande och kritisk design 
Det jag konstant har brottats med under arbetet är att försöka se mina egna brister och 
förutfattade meningar. Min första tanke var att jag skulle skapa människoliknande avatarer 
som var så olika som bara möjligt med många olika attribut. För att på sätt och vis lyfta 
fram olikhet, men faktum är att jag stötte på fler problem i den lösningen än positiva 
aspekter. Det ligger ett ansvar på mig att fylla upp med så mycket olikhet att alla känner 
igen sig i något. Vilket är väldigt svårt och kräver ett ganska omfattande arbete. Ett större 
arbete än det som är utsatt för examensarbetet. Dock är det något jag hade föredragit ifall 
att det gått att genomföra. 
 



41  

 

I mitt arbete har jag strävat efter att skapa en neutral grund. Fokus hamnade då på ett 
klädesplagg som på många vis inte förknippas med kön – mjukisdressen. Den som många 
har en upplaga av hemma att mysa i. Jag valde att göra seriefigurer bakom luvor, med en 
turkos hudfärg som matchar Jiddrs logotyp och primärfärg. En konflikt jag stötte på i detta 
var att jag liksom skoluniformer valt att frångå olikheter till att snarare göra massan lik 
vilket kan diskuteras huruvida det är bra eller inte. Samtidigt försökte jag väva in alla 
aspekter i konceptet och försöka få dessa att parallellt fungera med varandra. Jag har 
under designprocessen försökt utmana och förändra genom att ifrågasätta, samtidigt som 
jag på det sätt Lundmark och Normark58 beskriver har försökt analysera min egen position 
i normsystemet och mina egna tankemönster. Jag inser att det finns brister i mitt arbete 
som går att peka på, även om jag försökt göra taktiska kritiska val i designprocessen.  

10.3 Arbetsprocessen 
I stort har arbetsprocessen gått som planerat från början, även om jag hade hoppats på att 
hinna arbeta mer på den grafiska designen. När jag i slutet var tvungen att fokusera mer 
på rapporten kände jag en stress av att inte hinna rita klart avatarerna. Där hamnade jag 
lite efter i planeringen, vilket har att göra med egna prestationskrav i det kreativa. Jag hade 
dock räknat med från början att detta skulle vara ett fortsatt arbete efter examensarbetet, 
och så kommer det att bli. Det som presenteras är en grund för designbeslut, och en grund 
till avatardesign som går att utveckla vidare. Nedan i figur 11 visas några bilder från den 
flashprototyp som visade arbetet vid presentation. 
 
 

                                                
58 Lundmark Sofia & Normark Maria, Designing Gender in Social Media:  
Unpacking Interaction Design as a Carrier of social Norms, 2014. Hämtad 2015-05  
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Figur 13, Exempelbilder från prototypen som visades upp på slutpresentation 



43  

 

Löfberg och Aspán ger utifrån sin studie förslag på att vuxna bör möta ungdomar i den 
trygga plattform som anonyma internetforum kan erbjuda och där försöka minska glappet 
av kommunikation som finns mellan vuxna och ungdomar i verkliga livet59. Om man kan 
skapa ett förtroende på internet kan man kanske hitta ett sätt att skapa förtroende i 
verkliga livet också som är fritt från normer och dömande regler. Faktum är att ungdomar 
söker sig till sajter på nätet för hjälp, för där slipper de bli dömda och dialogen sker på 
deras egna villkor. På sätt och vis har vuxna en viktig roll här anser jag, där man bör möta 
ungdomar i de miljöer och sammanhang som ungdomarna känner sig trygga i. Det vuxna 
kan göra är att försöka se till så att information och bemötande är av bästa kvalité och inte 
missvisande. I mitt examensarbete har jag valt att ta in denna aspekten i utformandet av 
avatarer till Jiddr. Det kan ses som en liten sak i ett större viktigare sammanhang, men  
jag tror ändå att det är viktigt att se till detaljer för att i helheten skapa den miljö som 
ungdomar söker efter när de vill prata om känsliga ämnen. Tillit är lätt att förstöra, och 
missar man någon aspekt som har med integritet att göra är risken att man tappar tilliten  
och användarna.  
 
Slutligen vill jag visa på hur jag tänkte kring de riktlinjer jag lagt upp för avatardesignen. 

• Inkluderande 
• Genusneutralt 
• Ungdomligt 
• Anonymt 
• Personligt 

Inkluderande på så sätt att vem som helst kan identifiera sig med figuren i jumpsuit då 
denna är fiktiv. Genusneutralt på så sätt att genus inte alls präglar figurerna, det behöver 
inte vara ett kön. Ungdomligt på så sätt att de ämnen och intressen som tas upp i appen 
kan speglas genom avatarens klädsel. Anonymt på så sätt att avataren inte liknar 
användaren. Och sist men inte minst personligt på så sätt att användaren får pussla ihop 
sin egen avatar och kan välja accessoarer som speglar just den användaren. Användaren 

                                                
59 Löfberg Cecilia & Margareta, Att uttrycka det svåra online, hämtad ,2015-05 
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kan också genom ansiktsuttryck visa attityd till de ämnen som tas upp i samtalen. Det som 
presenteras som resultat i denna uppsats ser jag som slutet på examensarbetet, men 
början av framtagningen av avatarerna.  

11 Metodkritik  
Jag höll själv i fokussamtalet vilket inte var rekommenderat i boken field guide to human 
centered design där de beskrev att man borde vara två personer. En som antecknar och 
en som intervjuar60. Dock spelade jag in samtalet så att jag kunde fokusera på att både 
ställa frågor och anteckna. På så sätt blev mobilen som spelade in, min andra person. 
 
För en mer övergripande tillförlitlig information borde fler fokusgrupper ha hållits. Fler 
åldrar och mer jämnt i könsfördelningen hade varit ett plus för att få en mer tillförlitlig data 
och analys av resultatet. Det samma gäller även intervjun med en användare. En persons 
egna åsikter kring appen kan vara väldigt individuell och för att ge mer förtrolig data borde 
fler användare ha intervjuats. Detta var från början tanken, men något som inte hanns med 
inom ramen av examensarbetet då det var svårt att finna informanter. Ytterligare 
användartester bör göras för att optimera användningen senare i designprocessen, detta 
ser jag dock som en fortsättning av det arbete jag påbörjat då presentationen av detta 
arbete fortfarande är i prototypfas.  

11.1  Forskningsetiska reflektioner 
Då informanterna i detta examensarbete är i enlighet med Jiddrs målgrupp innebär det att 
de är minderåriga. Det är något jag försökt ta hänsyn till under arbetet, genom att försöka 
vara lyhörd och bejakande till de medverkandes åsikter och tankar om situation och 
intervju. Jag har tydligt informerat om anonymitet samt att alla moment är frivilliga att delta 
i. Dessutom har jag lagt stort fokus på att försöka skapa ett klimat där informanterna 
känner sig trygga och är säkra på att de kan avbryta eller ångra deltagande när de vill. 

                                                
60 Ideo.org, The field guide to human-centered Design. Hämtad 2015-05  
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12  Vidareutveckling 
Först och främst är vidareutveckling av mitt arbete att färdigställa avatarerna och att det 
hela användartestas och omarbetas ytterligare några gånger. Det kommer att gå att lägga 
till nya eller fler delar vilket kan öka antalet avataralternativ. En annan vidareutveckling 
skulle kunna vara att koppla munnarna till den moodbar som finns i jiddr.  
I moodbaren kan ungdomarna uttrycka sina åsikter i olika frågor. Genom att till exempel 
koppla munnar till moodbaren, så skulle dessa kunna visa glädje eller sorg beroende på 
vad man tycker i frågan som ställs. En annan vidareutveckling skulle kunna vara att lägga 
till en kamera i avatardelen där du som användare kan spara ner den avatar du gjort till 
mobilen. Jag har under detta arbete förstått att det finns ett värde i att kunna vara anonym 
men att samtidigt möta förnuftiga tillförlitliga vuxna med erfarenhet. Som ung idag kan man 
få information överallt ifrån, men det svåra är att sortera och vara källkritisk. Därför tror jag 
att det är otroligt viktigt att det som komplement till osäkra källor finns alternativ som kan 
erbjuda information som är tillförlitlig och kvalitetssäkrad. Ungdomar söker information på 
nätet just för att de är anonyma, ofta för att det handlar om känsliga ämnen som inte går 
att ta upp med någon nära. Men de söker sig också till vuxna på nätet för att de upplever 
vuxna på nätet som mindre dömande och mer tillgängliga61, det tror jag är en viktig aspekt 
att reflektera över och forska vidare på. Varför upplevs vuxna på nätet mindre dömande 
och mer tillgängliga? 
 
Slutligen hoppas jag att detta arbete kan väcka diskussion eller ge inspiration till andra 
som ska göra liknande arbeten. Anonymitet är en viktig aspekt på nätet och något som jag 
tror kan tjäna ett gott syfte om det sätts i rätt sammanhang. 
 

 
 
 
 
 

 

                                                
61 Löfberg Cecilia & Margareta Aspán, Att uttrycka det svåra online, hämtad 2015-05  
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14  Bilagor 
 

 

14.1 Tidig tidsplanering.

 
 

14.2 Tidigt flödesschema 
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14.3 Frågor till fokusgrupp och intervju. 
(Frågorna är primärt ämnade till fokusgruppen, men användes även till intervjun, dock 

formades en del om eftersom den intervjuade hade god kunskap om Jiddr.) 
 

Fokusgrupp 
 

• Introduktion av mig.  
• Introduktion av Jiddr. 
• Diskutera och förtydliga vad som menas med avatar. 
• Berätta att de är anonyma, och att det som kommer att synas är citat och ålder. Jag kommer spela in 

för att kunna hämta direkta citat. 
• Jag kommer ställa lite frågor som vi sen kan diskutera öppet om, det är inte viktigt att komma till nån 

gemensam förståelse, utan ni får tycka helt olika, det är de individuella åsikterna som spelar roll. 
 

Första delen 
 

• Basfakta om informanterna. Gå en runda runt så att alla kommer till tals. 
• Information från informanterna. 
• Berätta lite om er själva. Ålder och intressen. 

 

Andra delen 
 

• Vad tycker ni är viktigt med avatarer? 
• Hur använder ni er av avatarer? 
• I vilka sammanhang är dom viktiga? 
• Om ni får tänka fritt, hur skulle ni vilja ha val att utforma avatarerna? 
• Vad är viktigt för er när ni väljer användarbild i ett anonymt forum? 
• Om det fanns möjlighet att personifiera avataren, skulle ni göra det då eller behålla standardfiguren? 

• om ja, varför? Och hur? 
• om nej varför? 

• Vilka detaljer skulle ni vilja kunna vara med och påverka? 
 
Tredje delen, Anonymitet 
 

• Hur ser ni på anonymitet på sociala forum? 
• Är anonymitet viktigt? 
• Utveckla gärna föregående fråga. 

 
Fjärde delen,  
Anonymitet i förhållande till avatarer. och mer specifikt Jiddr. 
 

• Är det skillnad mellan hur man vill utforma en avatar när ett forum är anonymt eller inte? 
• Vad vill man göra med avatarbilderna? är det fördelaktigt att de ska kunna användas på något annat 

vis än i samtalen? I sådana fall på vilket sätt? 
 
Förklara lite mer ingående Jiddrs koncept med samtal. 
 

• Vad tycker ni är viktigt i sammanhang som till exempel jiddr som app? 
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14.4 Work Breakdown Structure 
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14.5 GANTT-schema 
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14.6  Tre exempelflöden från prototypen 
 
 

      
 

 
 

 
 
 


