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1. Introduktion

Den här rapporten beskriver processen i projektet 

designstudio mobil, i utvecklingen av en 

marknadsförings-webbsida anpassad till 

mobiltelefoner.

Vår grupp har arbetat tillsammans med ett 

småskaligt spelföretag kallat Cosmic Picnic. 

Företaget är ett tre år gammalt spelföretag. De har 

många års erfarenhet inom spelbranschen och  

utveckling av spel för Xbox One, Playstation 4 samt 

PC. Deras företag har tidigare utvecklat ett spel 

inom indie-genren. 

Cosmic Picnic ska släppa ett nytt spel i April, Adios 

Amigos, som är en vidareutveckling av deras gamla 

spel Adios. Det förra spelet kunde endast spelas 

singleplayer, men det nya spelet kan spelas av upp 

till fyra spelare samtidigt. De har även lagt till ett så 

kallat rookie-mode funktion i spelet, vilket innebär 

att spelare inte behöver sköta de mer komplicerade 

delarna. Alltså kan vuxna spela på en mer 

komplicerad nivå samtidigt som de spelar 

tillsammans med sitt barn, som kan spela på novis 

nivå. 
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Cosmic Picnic har i sin brief gett oss i uppdrag att 

vidareutveckla deras nuvarande hemsida inför 

deras spel-lansering nästa år. De ville att vi 

analyserar spelet och skapar en mobilanpassad 

webbsida som är skapad utifrån deras målgrupper 

för det tidigare spelet, samt deras nya målgrupp, 

barn och ungdomar.

För att på bästa sätt möta vår briefs behov gjordes 

intervjuer, enkätundersökningar samt 

omvärldsanalyser. Dels för att identifiera 

målgruppen, och dels för att se vilka attribut 

användare förväntar sig på en spel-webbsida.

De första två veckorna av processen utgick vi ifrån 

Goal Directed Design (GDD). GDD innefattar 

marknadsundersökningar och scenariobaserad 

design, med målet att möta användarnas behov och 

mål (Cooper, Reimann, Cronin, Noessel, 2014). 

De sista två veckorna jobbade vi enligt 

scrum-metoden, vilket innebar att vi arbetade i två 

sprintar i slutet av projektet. Vi gjorde upp en plan för 

hur vår artefakt skulle komma att se ut, för att därefter 

bygga, testa och sist utvärdera och få kritik på vår 

artefakt. I sista sprinten gjordes samma sak, med 

syftet att förbättra och finslipa vår artefakt med den 

kritik vi fått från både kritiksession och oss själva 

(Deemer, Benefield, Larman, Vodde, 2012). 4



2. Urval och data
2.1 Intervjuer
Intervjuer genomfördes på 8 personer med ett 

åldersspann på 15 till 34 år, för att försöka 

identifiera beteendemönster och mål som de har när 

de använder sig utav en webbsida (Cooper et al., 

2009). Främst ville vi fokusera på gruppen 

småbarnsföräldrar, då vår uppdragsgivare antydde 

att det var en viktig användargrupp och att det är 

dem som faktiskt kommer att betala för spelet, inte 

barnen. Semistrukturerade intervjuer utfördes på 

samtliga intervjupersoner, vilket öppnade för att 

frågor kunde adderas allteftersom intervjun fortlöpte. 

Dock så fanns det en intervjuguide att utgå ifrån (se 

bilaga 3). Samtliga intervjuer (se bilaga 4) spelades 

in med godkännande av intervjupersonerna, 

därefter transkriberades intervjuerna för att sedan 

sammanställas. Intervjuer utfördes även på 

utvecklarna av spelet (se bilaga 3), tillika våra 

uppdragsgivare, för att vi skulle få en bättre översikt 

av projektet och vad de hade för mål och 

förväntningar med webbsidan. 
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Det som framkom av majoriteten av de intervjuade 

var intresset för att kunna spela flera spelare 

samtidigt. Även att någon form utav gameplay 

spelade stor roll för att få en inblick i själva spelet 

var något som många tyckte var viktigt.

2.2 Enkätundersökning
För att få en bredare bild av vad framtida användare 

vill se i webbsidan skickade vi ut ett 

Google-formulär med frågor angående hur spelare 

söker efter information om spel. Vi frågade också 

vilken information som de anser vara viktigast och 

vilka visuella attribut som är viktigast att ha på en 

webbplats för att en spelare skall bli intresserad nog 

för att köpa spelet. Vi valde att göra en kvantitativ 

studie för att kunna använda statistiken för att stärka 

våra argument till varför vi gjort de designval gjorde. 
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Enkäten (se bilaga 5) resulterade i att de flesta som 

svarade i första hand söker efter genre när de hör 

talas om ett nytt spel, och för att hitta informationen 

vänder de sig till YouTube. Spelets “story” är viktig 

för många, likaså de visuella attributen och 

funktionerna. På en webbsida vill majoriteten av 

informanterna se klipp som visar “gameplay”, alltså 

att någon annan spelar spelet. Det lades även vikt 

på att bilder från, och uppdateringar om, spelet 

(developers blog) är viktiga på en webbsida.

2.3 Omvärldsanalys
En omvärldsanalys genomfördes, med syftet att få 

en bild av hur andra spel-webbsidor väljer att 

framhäva informationen, och vad som anses viktigt 

att ha med på webbsidan. De genomfördes också 

för att se om det finns några gemensamma 

nämnare för vad som verkar uppskattas av 

användare. Cirka 12 spel-webbsidor analyserades, 

och majoriteten av dem hade någon form utav video 

som visar spelets story eller funktioner. Vi tog stöd 

utav våra kvantitativa studier vi samtidigt 

genomförde för att se om den informationen vi fick 

utifrån analysen av 7



andra spel-hemsidor matchade med informationen 

vi fick utifrån intervjuerna. vi gjorde det här för att 

styrka att det stämde överens med våra egna 

slutsatser kring vad som ansågs vara viktigt att ha 

med på webbsidan. Även vid intervjuerna fick vi 

informationen om att videoklipp på spelets funktion 

var viktig att ha med för att få en mer förståelse vad 

spelet går ut på, vilket gav oss en tydligare bild på 

att den fakta vi samlat på oss även var korrekt. 

Genom att göra denna jämförelse gav det oss en 

bättre slutsats mot vårt mål, att utveckla en produkt 

som svarar mot användarnas behov (Cooper et al., 

2014).
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3. UX-statement

Syftet med det här projektet är att skapa en 

responsiv webbsida åt spelskaparna Cosmic Picnic 

och deras nya spel “ADIOS amigos”, som lanseras 

våren 2018. Webbsidan skall tilltala spelets nya 

yngre målgrupp. Samtidigt som den fortfarande skall 

intressera deras tidigare målgrupp, 

teknikintresserade småbarnsföräldern, 

indie-spelaren samt den rymdintresserade. 

Webbsidan skall även vara representabel för press i 

samband med spelets lansering. Därför är målet 

med vår designlösning att göra en helt ny webbsida 

som motiverar samtliga målgrupper till att vilja spela 

spelet. 

Webbsidan skall spegla spelets nya funktioner, så 

som rookie-mode och multiplayer-funktionen. Vi har 

därför valt att ha detta i fokus när användaren 

kommer in på webbsidan, eftersom detta i störst 

grad skiljer det nya spelet från det gamla. 

En designutmaning med detta projektet är att 

designa en webbsida med en så pass bred 

målgrupp som vi har, men också att uppnå 

beställarens mål, eftersom de inte helt stämde 

överens med målen för kursen. 
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Beställarna ville från start ha en väldigt simpel 

webbsida gjord i wordpress, medan kursens mål 

säger att vi skall utveckla en webbapp. Lösningen 

på detta var att medla med både lärare för kursen 

samt beställarna för att komma fram till en lösning 

som gjorde alla parter nöjda, i detta fall en kodad 

responsiv webbsida med avancerad front-end 

programmering.
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4. Personas

Efter transkribering, sammanfattning och analys av 

de intervjuer som genomförts omvandlades de till en 

persona. Personas innebär en sammanfattning av de 

tilltänkta användarna, och används för att ge en 

tydlig bild över hur de kommer nyttja webbsidan 

(Brown, 2011). De används också så designers på 

ett enkelt sätt ska kunna prioritera funktioner och 

innehåll utifrån användarbehov (Brown, 2011). 

Personan som framkom av intervjuer och analys 

skilde sig till viss del från beställarens tilltänkta 

primär persona, därför gjordes ett val att använda 

personan “Kalle” som vår primära persona (se figur 

1). 11
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Figur 1 – Primärpersona



5. Scenarios

Scenarios beskriver hur en eller fler personas 

använder en produkt för att uppnå deras mål 

(Cooper et al., 2014). De hjälper designers att under 

designprocessen utgå från vad som beskrivs vara 

den ideala upplevelsen, utifrån personas tankesätt 

och beteende. Det finns tre olika typer av scenarios: 

kontext-scenarios, key-path-scenarios och 

validerings-scenarios. Kontext-scenarios beskriver 

på en översiktlig nivå hur produkten på bästa sätt 

kan möta personas (användares) behov. 

Key-path-scenarios beskriver, i större detalj, hur 

personas går tillväga vid de huvudsakliga 

interaktionerna med produkten för att uppnå sina 

mål. Validerings-scenarios brukar vara skrivna i 

mindre detalj och i form av ”what-if” frågor, och de 

används för att testa de olika designlösningarna 

(Cooper et al., 2014). Vi har gjort tre olika scenarion 

utifrån vår primära persona Kalle.

5.1 Kontext-scenario
Kalle har precis kommit hem från en hektisk dag på 

jobbet. På vägen hem hämtade han upp barnen från 

skolan. 
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Efter att de kommit hem frågar barnen om han vill 

spela spel med dem. Kalle vill spendera mer tid med 

sina barn och bestämmer sig för att leta efter ett 

tv-spel som passar dem alla och som de inte har 

spelat innan. Han söker på google efter familjespel 

och webbsidan adiosgame.com kommer upp som 

förslag. Kalle klickar sig vidare in på webbsidan för 

att läsa om spelet. Kalle kan på ett enkelt sätt hitta 

information om spelet. Han ser att det går att spela 

4 personer samtidigt, och dessutom kan varje 

spelare välja att spela i “rookie mode”, vilket innebär 

att svårare funktioner sker automatiskt istället för 

manuellt. 

Kalle läser recensioner om spelet i ett inbäddat feed 

från ett forum för att få höra åsikter från andra 

spelare. Efter att han läst om spelet, vad det går ut 

på, andras recensioner m.m. klickar han på 

köplänken som tar han till steamshop och köper 

sedan spelet. 

5.2 Key-path-scenario
Kalle har fått en rekommendation om ett spel, Adios 

Amigos, från sin arbetskamrat. Han har letat efter 

ett spel att spela med sina barn och tänker att detta 

kan vara ett bra alternativ, men han vet inte om det 

är ett spel för barn. 
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På vägen hem från jobbet tar han fram sin mobil 

och söker efter spelet i webbläsaren. Längst upp 

kommer förslaget adiosgame.com upp. Han klickar 

på länken och kommer till den officiella webbsidan 

för spelet. Det första han ser när han kommer in på 

sidan är en video som visar spelet och att spelet är 

bra att spela tillsammans med andra. Kalle scrollar 

sig ner lite på sidan och ser att det finns en video 

om spelet, han klickar på videon och tittar på den. 

Han tycker att spelet verkar roligt och vill veta mer.  

Kalle undrar om spelet fungerar med hans kontroller 

och går längre ner på sidan. Där står det att spelet 

passar till xbox och playstation, och att det finns på 

steam. 

Längre ner ser Kalle att det finns en lista med olika 

key features i spelet, bland annat att det går att 

spela i “rookie mode”. Han tycker att spelet passar 

perfekt för honom och hans barn att spela, då 

barnen är unga och inte vet hur de ska använda de 

avancerade kontrollerna än. Kalle går tillbaka till 

köplänkarna och klickar på playstation-ikonen. Han 

kommer till köpsidan hos playstation och köper 

spelet. När Kalle kommer hem kan han direkt börja 

spela spelet med sina barn.
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5.3 Validerings-scenario
Kalle letar efter ett tv-spel att spela med sina mindre 

barn. Barnen är unga och har inte mycket 

erfarenhet utav att spela tv-spel. Kalle hör talas om 

spelet Adios Amigos och väljer att söka efter det på 

sin webbläsare i mobilen. Han går in på spelets 

officiella sida och trycker direkt på knappen “about” i 

menyn. Han kommer inte till en ny sida, utan rullas 

lite längre ner på samma sida som han var på 

innan. Där fanns en video och en text om vad spelet 

handlar om, men till sin förvåning ser han inte något 

om 

svårighetsgraden på spelet. Han trycker på loggan 

för att komma längst upp på sidan igen. Kalle 

scrollar sedan ner på sidan. Där hittar han, efter 

början av avsnittet som handlar om spelet, rubriken 

“key features” där det står att spelet kan spelas av 

flera personer samtidigt och i “rookie mode”. 
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6. Designlösning
6.1 Skisser
I början av processen gjordes individuella skisser för 

att sedan sammanställas till en gemensam ide (se 

bilaga 1). Då uppgiften var att skapa en webbplats 

som har en responsiv-design, så har vi även skissat 

och försöka hitta en designlösning som passar för 

både en mobiltelefon och en datorskärm.

Då vår arbetsgivares krav om att de ville ha en ny 

webbsida var tydliga gick vi direkt på att var för sig 

skissa fram olika lösningar på hur webbplatsen 

kunde se ut. Efter att vi sammanställt våra skisser 

kom vi snabbt överens om att vi ville ha en video 

eller GIF på startsidan som direkt visar spelets 

karaktär. Vi visualiserade oss att videon skulle visa 

karaktärerna i spelet när de landar på en planet och 

sedan utforska den tillsammans. Detta är 

fördelaktigt då rörelse är en av de faktorer som 

fångar användarens uppmärksamhet mest 

(Weinschenk, 2011).  Det var också önskvärt av 

informanterna från enkäten att det skulle finnas en 

video där det är någon som spelar spelet. Vi valde 

därför att placera den videon långt upp i webbsidans 

flöde, och för att videon skall startas måste 

användaren själv trycka på play. Vi gjorde detta 

designval eftersom användare gillar att ha kontroll, 

och om användare har mer kontroll känner de sig 

säkrare (Weinschenk, 2011).

Några av våra arbetsgivares önskemål var att de 

ville ha all information om spelet på en sida och 

även ha bilder från spelet samt videos. Vi skissade 

då också för att hitta en bra lösning på att lösa det 

önskemålet. 
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Några av våra arbetsgivares önskemål var att de 

ville ha all information om spelet på en sida och 

även ha bilder från spelet samt videos. Vi skissade 

då också för att hitta en bra lösning på att lösa det 

önskemålet.

6.2 Wireframes
Utifrån de gjorda skisserna skapades wireframes för 

att få en tydlig överblick över utseendet av 

webbsidan (se bilaga 2). Då sidan är en“one-page” 

sida gjordes skisserna inte som enskilda bilder, utan 

som ett flöde. De wireframes vi gjorde har vi sedan 

testat att programmera, men designen vi hade i våra 

wireframes stämmer inte fullt ut  

med vår designlösning sedan. Därav finns det idag 

skillnader mellan våra wireframes och vår slutgiltliga 

designlösning.

6.3 Grafisk profil
För att visa vilka färger och typsnitt som finns på 

hemsidan gjordes en grafisk profil (se figur 2). 

Typsnitten som används skulle efterlikna typsnittet i 

loggan för ADIOS Amigos, vilket gör att de passar in 

i sammanhanget läsningen sker, som Bergström 

(2016) beskriver är viktigt att tänka på. Färgerna vi 

18



valde skulle passa med videon som visas i början. 

Färgerna ska skapa stämning om att användaren 

“är med i spelet”. Färgerna valdes också på ett sätt 

så de skulle vara lätta att urskilja mot bakgrunden. 

19

Figur 2 – Grafisk profil



6.4 Webbsida
När webb-prototypen skapades användes HTML, 

CSS samt JavaScript. Som grund för prototypen, 

och för att få ett sammanhängande tema på 

webbsidan, användes en bootstrap-mall. Färger, 

visuella element m.m. anpassades efter de 

wireframes och den grafiska profil som fanns. Vi 

gjorde detta för att utseendet skulle stämma 

överens med dels de behov som fanns, dels hur vi 

tänkt att sidan skulle se ut. Med tiden som 

webbprototypen utvecklades var justeringar tvungna 

att göras. Vissa element vi ville skulle finnas på 

sidan var antingen för komplicerade

att göra, eller så var de för tidskrävande gentemot 

den tid som var utsatt för projektet. Prioriteringar om 

vad som var viktigast att ha med på sidan gjordes.

Utifrån den empiri vi analyserat bestämde vi vart 

olika element skulle placeras på webbsidan. 

Elementen är placerade i hierarkisk ordning, det vill 

säga det flest informanter letar efter högst upp, och 

det de minst letar efter längst ner.  Detta är en av de 

största utmaningarna inom responsiv webbdesign 

(Smashing Magazine, 2012). Det är viktigt att inte 

bara tänka på hur layouten ser ut på en datorskärm. 

Allt som finns med på sidan ska även få plats på 

mindre skärmar, utan att se trångt ut. 
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Det var även så vi tänkte när vi skissade videon. 

Efter den första videon, längre ner på sidan, finns 

en youtube-video samt information om vilka 

plattformar spelet finns på. Det är också möjligt att 

klicka på de olika köp-länkarna för att komma till 

sidor där spelet kan köpas. Ytterligare lite längre ner 

finns information om vad spelet handlar om, samt 

vilka de olika huvudfunktionerna i spelet är. Under 

informationen finns olika scener från spelet för att 

ge besökarna ytterligare en bild över hur det är att 

spela spelet. Längst ner på sidan finns 

kontaktinformation samt en länk till utvecklarnas 

blogg.

21

Genom att göra low-fidelity skisser, wireframes 

m.m. blir det lättare att förstå hur upplägget kommer 

passa på olika skärmar av olika storlekar (Smashing 

Magazine, 2012). Vi gjorde en prototyp i 

programmet Sketch som vi under tidens gång 

uppdaterade för att se hur innehållet skulle se ut på 

webbsidan. Skisser och wireframes gjordes för att 

visa hur mobilversionen skulle se ut.

I webbprototypen (se bilaga 7) möts användaren 

direkt av en självspelande video utan ljud från 

spelet. Videon används som bakgrundsbild. Vi valde 

att placera en video längst upp för att fånga 

besökarens uppmärksamhet och få dem att vilja gå 

längre ner på sidan. 



I den mobilanpassade prototypen (se bilaga 8)  

finns samma information. Den självspelande videon 

på framsidan är dock ersatt med en bild istället. Vi 

valde att göra på det viset då användare som är 

utomhus och besöker sidan via mobiltelefoner 

kanske inte har samma uppkoppling som hemma.
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7. Utvärdering

För att ta reda på om vår slutgiltliga lösning uppnått 

de målen vår persona hade, gjorde vi ett 

användbarhetstest på de som vi hade intervjuat i 

början av projektet. Vi gav ut en länk till vår färdiga 

webbsida och frågade ifall de tyckte att innehållet 

uppnådde deras mål, eftersom god design innebär 

att ens slutgiltliga produkt når de mål som 

användaren har (Cooper et al., 2014). Den feedback 

vi fick ifrån användarna var att de tyckte att den 

webbsidan var grafiskt snygg och att det var lätt att 

navigera eftersom de har varit på liknande 

webbsidor tidigare.

De gillade sidans första intryck men blev missnöjda 

när de besökte sidan på mobilen eftersom 

filmklippet inte finns där. De undrade också vad 

priset var på spelet och letade efter just den 

informationen på hemsidan. Den input vi fått från de 

blivande användarna av hemsidan är relevant för 

vidare utveckling av hemsidan.

 Vi fick även feedback efter presentationen av 

arbetet om att vi borde gett utvärderingen mer tid 

eftersom det är en viktig del i processen.
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8.1 Reflektion
Som avslutning på kursen redovisade vi målen med 

projektet inför våra beställare, i syfte att säkerställa 

att de uppnåddes. De primära målen var att 

användaren enkelt ska hitta informationen denne 

söker, att förmedla en känsla av spelet på 

webbsidan, samt att ge en rättvis bild utav spelet. 

Samtliga primära mål ansågs vara uppnådda, dock 

tar vi med oss feedback på saker som kan 

förbättras, såsom att göra delar av webbsidan mer 

livliga.

Lärdomar vi tar med oss från projektet är vikten av 

ordentlig datainsamling, för att styrka informationen 

som sedan ligger till grund för skapandet av 

personan. Även vikten av att skapa detaljerade och 

noggranna skisser, för att undvika tidskrävande 

arbete.

Något annat vi tar med oss från projektet är att 

planera in fler användbarhetstester sista veckan, för 

att få en chans att kunna förbättra utifrån den 

feedback vi får på artefakten. Vi ansåg att vi hade 

ont om tid för detta men efter slutmötet med våra 

beställare kom vi underfund med att oavsett 

tidsspann, känns det alltid som att mer tid behövs.
24

8. Avslutning



8.2 Scrum
Ett av kursens mål var att under de sista två 

veckorna av projektet implementera 

scrum-metoden, vilket vi inte jobbat med tidigare. Vi 

utgick ifrån scrum under två veckors tid och hade 

två sprintar (se bilaga 6). Dock ansåg vi att denna 

metod inte var den rätta för oss i detta projekt, då 

det tog mer tid att göra planeringen för scrum än att 

faktiskt använda den i vårt arbete. 
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● Hur ser er familj ut?
● Hur gamla är ni?
● Vad jobbar ni med?
● Spelar du dator/ tv-spel själv eller ihop med dina 

barn/familj?

● JA:
● Hur ofta spelar du/ni tv/data spel?
● Vad spelar du/ni? Vilken typ av spel? Genre?
● Vad är det som motiverar dig/er att spela ihop 

med dina barn/familj ? 
● Upplever du/ni några frustrationer i att spela 

tillsammans med ditt barn?
● Hur hittar du/ni information om ett spel? 

Tidningar? Forum? Internet? 
● Hur hittar du/ni spel att spela tillsammans?
● Vilken information letar du efter i förstahand när 

du hör talas om ett nytt spel? Vart vänder du dig 
för att hitta den?

● Vad är det som gör att ett visst spel tilltalar dig?

● NEJ: 
● Spelar ni några andra familjespel? Ex, monopol 

eller liknande.
● Hur ofta spelar ni spel?
● Vad spelar du/ni? Vilken typ av spel? Genre?
● Vad är det som motiverar dig/er att spela ihop 

med ditt barn? 
● Upplever du/ni några frustrationer i att spela 

tillsammans med ditt barn?
● Hur hittar du/ni information om ett spel? 

Tidningar? Forum? Internet? 
● Hur hittar du/ni spel att spela tillsammans?
● Vilken information letar du efter i förstahand när 

du hör talas om ett nytt spel? Vart vänder du dig 
för att hitta den?

● Vad är det som gör att ett visst spel tilltalar dig?

● Om inte, varför gör ni inte det?
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Intervjuguide beställare
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Intervjuer
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Enkätundersökning
Bilaga 5 
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Scrum
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Designlösning webb
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Se nästa sida
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Startsida
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Gameplay/ Available on sida
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Om spelet
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Bilder
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Kontakt
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Designlösning mobil
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Se nästa sida
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Förstasida Gameplay/Availible on
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Om spelet
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Bilder Kontakt


