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Vi har under vår första designstudio arbetat med inriktning mot 
webb. Vår uppdragsgivare har varit fotbollsföreningen BK Astrio 

som gav oss uppdraget att finna en lösning på kommuniktions-
svårigheterna mellan ungdomsdomare och matchbokningarna. 
Vi i grupp 1 valde att fokusera på ett digitalt bokningssystem 

där deras ungdomsdomare själva kan boka in sig på matcher att 
döma. Vi har valt att arbeta med Goal Directed Design genom 
vårt projekt och använt oss av Adobe XD som prototypredskap 

och kodat vår designlösning med hjälp av både 
front-end och back-end.
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1. Introduktion

BK Astrio är en fotbollsförening i Söndrum, Halmstad, med en 
ungdomsverksamhet på cirka 700 aktiva ungdomar. Från 13 års ålder kan 
dessa medlemmar utbilda sig till  ungdomsdomare och dessa ungdomsdomare 
kan då döma matcher i två grupper, 5-7 mannamatcher och 9-11 mannamatch-
er. I dagsläget finner BK Astrio att det inte finns ett tillräckligt smidigt system 
för domarna att boka in eller av sig på matcher och att kommunikationsvägar 
inom samma system är bristande. 
 
Med detta problem i fokus har BK Astrios ungdomsdomare, lagledare och 
samordnare Marcelo Farias intervjuats. Utöver detta har även en litter-
aturstudie och två omvärldsanalyser genomförts. Det som efter denna förstudie 
upptäckts har varit behovet av en samlingspunkt för ungdomsdomare där de 
snabbt, smidigt och rättvist kunnat mötas och tillsammans hantera och samsas 
om matcher. 
 
Efter analys av insamlat material fann ansågs den bästa lösningen vara ett 
gemensamt ungdomsschema för alla domare där de, både från mobil och dator, 
skulle kunna integrera med, och planera, relevant matchuppdelning. 

BK Astrios traditionella verktyg håller inte och förening upplever att de nu-
varande kommunikationsvägarna inte fungerar tillräckligt bra. I dagsläget har 
föreningen testat både sms och mejl. Sms gav ledarna mycket jobb och ska-
pade en hets hos domarna att svara så snabbt som möjligt. Denna hets ledde 
både till att domarna dubbelbokade sig och till att det blev en ojämn fördeln-
ing av matcher domarna emellan. Mejlen och hemsidan var det sällan någon 
domare som kom ihåg att kolla. 
 
Föreningen behöver en lösning som levererar fungerande kommunikationsvägar 
mellan förening, domare och ledare som underlättar 
bokningsprocessen. Det är även relevant att det är färdiga lösningar som före-
ningen kan använda utan eget ansvar för teknisk utveckling. 

2. Problembeskrivning
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3. Data
Vid insamling av data användes blandade metoder, däribland intervjuer, om-
världsanalyser och en litteraturstudie. Detta då det är kritiskt för en design att 
den byggs på en bred och stabil förundersökning och research (Cooper, Rei-
mann, Cronin & Noessel, 2014). Designern är, som Löwgren och Stolterman 
(2004) säger, en forskare som undersöker verkligheten. Här nedan presenteras 
dessa tre kategorier mer ingående och förberedelse, utförande och resultat tas 
upp.

3.1 Omvärldsanalys
För att skapa en bättre bild av vad som finns idag gjordes två omvärldsanalyser. 
Sådana analyser är viktiga för att designteamet ska kunna skapa sig en up-
pfattning om vad det finns för möjligheter och svårigheter med uppdraget de 
placerats inför (Cooper et al., 2014). Omvärldsanalysen bestod av två delar. En 
jämförelse av andra fotbollsklubbars system för bokning av ungdomsdomare, 
och en analys av andra bokningssystem.

3.1.1 Fotbollsklubbar
För att skapa en bild av hur andra fotbollsklubbar sköter det dilemma som BK 
Astrio stod inför kontaktades omkring åtta andra klubbar, däribland Snöstorp 
Nyhem FF och IF Leikin. Målet med detta var att få inspiration och idéer till 
vad för system som redan idag fungerar och vilka som inte (Dan, M, Brown, 
2011). Detta var särskilt viktigt då BK Astrio i det dagsläget inte hade något 
system som gick att titta på eller utvärdera.
 
De system övriga klubbar använde skilde sig åt och berodde ofta på antalet 
ungdomsdomare. I de klubbar där antalet domare var få bestod, på ett flertal 
ställen, kommunikationen av sms eller mejl domare och ledare emellan. I de 
klubbar där det däremot var fler ungdomsdomare fanns det fler gånger än inte 
ett implementerat bokningssystem där domarna själva kunde boka in sig och 
av sig. Dessa system var ofta outsourcade till andra företag eller till högre 

nivåer i föreningen, så som den kommunala. 

3.1.2 Bokningsystem
För att få en ännu bättre bild av hur bokningssystem kan fungera utvidgades 
omvärldsanalysen till att även inkludera andra områdens system och scheman. 
Bokningssystem och scheman som tittades på var SJ, diverse frisörer och 
Halmstad högskolas time-edit.

3.2 Intervjuer
Inför de intervjuer som genomfördes skapades intervjuguider[se bilaga A] som 
skulle vägleda samtalen så att svaren skulle täcka de områden där det saknas 
relevant data. Intervjuguiderna var influerade av Coopers et al., (2014) sex 
punkter gällande vad som är viktigt att ta reda på vid användarintervjuer. De 
punkter som det lades mest fokus på var användares erfarenhet av nuvarande 
system och vad dem själva tyckte sig vara motiverade, och i behov, av. Det 
genomfördes totalt åtta intervjuer, däribland en skypeintervju, en telefonin-
tervju, tre mejlintervjuer och tre intervjuer där intervjupersonerna möttes på 
Söndrums IP. 
 
Intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor då målet var att utforska 
användarnas mål och behov istället för givna problem. Frågorna som formul-
erades var av typen berättarfrågor som innehöll frågeorden “varför, vad, hur, 
vilka” samt följdfrågor som var av reflexiv karaktär (Eriksson & Hultman, 
2014). Genom att ständigt ifrågasätta användares förutfattade idéer kan näm-
ligen problem upptäckas som kanske inte skulle vara uppenbart från början 
(Löwengrip & Stolterman, 2004).
 
Sammanlagt intervjuades tre domare, en ledare och en samordnare, flera av 
dem vid mer än ett tillfälle. Mest tid lades på de tänkta användarna, alltså ung-
domsdomare och deras ledare, då det är just deras mål och behov som behöver 
fyllas för att produkten ska kunna bli lönsam (Cooper et al., 2014). 
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3.3 Litteraturstudie
I samband med projektstart påbörjades även en litteraturstudie med fokus på 
användbarhet och målinriktad design. Denna studie fortsatte sedan genom hela 
projektet, parallellt med produktskapandet, och fungerade som vägledning och 
stöd vid beslut. Resultatet av litteraturstudien är inkluderad i denna rapports 
olika delar och används som stöd vid förklaring av designbeslut och val vid 
användarstudier (Cooper et al., 2014). 
 
De områden, inom litteraturen, som lagts mest tid på är områden gällande 
byggandet av persona, formandet av användarmål och skapandet av scenarios. 
Litteraturen har varit menad att vägleda projektet och dess milstolpar med mål 
att höja kvalitéten på det slutgiltiga resultatet. Litteraturen som använts finns 
listad i rapportens referenslista i slutet av detta dokument. 

3.4 Användarstudie
Inför de användbarhetsstudier som var bokade med domare och samordnare 
gjordes ett pilottest med en medlem från en annan designgrupp. Detta för att 
kontrollera att inget var fel med tekniken och flödet i prototypen. Två up-
pgiftsscenarion utformades sedan med uppgifter som användaren skulle lösa, 
ett för domare och ett för ledare [se bilaga B]. Användbarhetsstudierna gjordes 
på plats hos BK Astrio, med fem ungdomsdomare som ställde upp som test-
personer för mobilprototypen [1]. Testerna genomfördes på en person i taget 
som fick klicka sig runt i prototypen efter att uppgiftsscenariot lästs upp. Per-
sonerna uppmanades även att tänka högt och berätta vad de gjorde samt vad de 
tyckte och tänkte. Domarna upplevde att den var smidig och enkel att använda. 
Tre av fem domare upplevde att det var otydligt vad färgerna innebar och ville 
ha det tydligare. Två av dem önskade en översikt över sina egna matcher. 
 
Ytterligare en användbarhetsstudie gjordes efter kritiksession 3, där en up-
pdaterad mobilprototyp testades på två domare som även testade den tidigare 
versionen. Testet utgick ifrån samma uppgiftsscenario för domare som tidigare 
[bilaga 4]. Personerna uppmanades att tänka högt och berätta vad de gjorde 
samt vad de tyckte och tänkte. Domarna upplevde att den var enkel och tydlig, 

de kunde tänka sig att använda prototypen. Viss förvirring uppstod i navigerin-
gen i prototypen: att det inte gick att skriva in text själv och att det gick att 
scrolla för att se tider. 
 
Kritiken från användbarhetsstudierna antecknades och användes för att förbät-
tra prototypen utifrån användarnas behov.
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4. Användaren
Användarens mål är ofta olika de mål designers tror sig veta, på grund av detta 
har personan blivit ett viktigt verktyg i dagens designprocess. Personan är en 
sammanställning, inte ett genomsnitt, av de användare som intervjuats och 
samtalats med under designprocessens gång. Ibland kan flera personas behöva 
skapas då användarbasen är för heterogen för att sammanställas till en person, 
men i detta projekt användes bara en persona som fick ta rollen av en domare 
(Cooper et al., 2014).  
 
Efter en analys av intervjuer med domarna skapades personan Erik Johansson. 
Erik Johansson har under designprocessen varit referenspersonen, tillsammans 
med de domare som intervjuat, vars egenskaper och mål designbeslut baser-
ats på. Erik var alltså användarnas röst som var menad att vägleda oss genom 
designprocessen (Dan, M, Brown, 2011). 

4.1 Persona
Erik Johansson (se fig 1 på s. X) bor i Söndrum med sina föräldrar och två 
bröder. Han har sedan flera år tillbaka spelat fotboll och bestämde sig vid 13 
års ålder för att han även ville bli domare för de yngre lagen. Erik är ansvars-
full och känner sig ofta lugn i stressiga situationer, trots att det kan vara lite 
jobbigt. Det är väldigt viktigt för Erik att allt går rättvist till och han tycker det 
är roligt att tjäna lite pengar vid sidan av. Erik föredrar när allt går snabbt och 
smidigt för då har han mer tid till att ha kul och lära sig nya saker.

4.2 Scenarios
Scenarios är situationer som personan placeras i för att testa produkten mot 
realistiska användaregenskaper och användarmål, de är en viktig del i design-
processen då de ger en relevant och direkt feedback för designers och bestäl-
lare (Cooper et al., 2014). 
 
För att testa produkten så användes personan Erik Johansson. Erik sattes in i 

olika scenarios där han integrerade med bokningssystemet. Här nedan följer 
tre olika scenarios där Erik Johansson sätts in i situationer där det beskrivs 
både översiktligt och detaljerat hur han interagerar med produkten. 

4.2.1 Kontextscenario
Erik sitter på lunchen i skolan när det plingar till i hans mobil. Det är ett med-
delande från BK Astrio om att det finns en ledig match att döma under mor-
gondagen. Han tar upp den mobilanpassade webbplatsen astrio.nu och loggar 
in sig som domare. Han ser en ledig lucka under torsdagseftermiddagen och 
bokar in sig på den. Efter någon minut får han en automatisk bekräftelse på att 
han är inbokad på matchen. 
 
Senare under kvällen får Erik reda på att hans mamma har bokat en flygresa 
för familjen nästa vecka och därför måste Erik avboka sin tid som domare. 
Han väljer nu att använda familjens dator för att surfa in på astrio.nu och logga 
in på sin profil. Främst på sidan ser Erik sina kommande domarmatcher och 
kan lätt navigera sig till matchen som han ska ha nästa torsdag. Han markerar 
sin tidsbokning och genom hemsidan kan han sedan fylla i att han inte längre 
kan arbeta på torsdagen samt fylla i information om varför.

4.2.2 Keypathscenario
Eik har precis gått klart sin domarutbildning och sitter med BK Astrios do-
marapp i handen. Han har inget konto än så han trycker därför på “Registrera 
konto”. Han får upp ett formulär som han fyller i med namn, födelseda-
tum, telefonnummer, e-post och lösenord. När han är färdig trycker han på 
“ok”-knappen. Han länkas tillbaka till inloggningssidan och fyller i sin e-post 
och sitt nya lösenord och trycker på “Logga in”-knappen. På skärmen ser han 
en månadskalender som är ifylld med grönt och rött. 

Han blir lite fundersam till vad dessa färger betyder, men under kalendern ser 
han att det finns en förklaring som får honom att förstå. Han klickar på en av 
dagarna som är grön och får upp tider under kalendern. Han väljer en av tider-
na där det är en liten grön box bredvid och får upp en ny sida på skärmen med 
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Fig 1. Samanställning av intervjuer blev denna persona.
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sammanfattad information om matchen, som tid, datum, vilka lag som spelar, 
vem som är tränare och vilken plan den skall spelas på. Under informationen 
ser han en knapp där det står “Boka match”. Han kommer vidare till en ny sida 
där han får bekräfta bokningen genom att trycka på “Boka”. Det finns också 
en “avbryt” om han skulle vilja avbryta bokningen.

Nu vill han boka matchen så han trycker på “Boka” och kommer sedan tillba-
ka till kalendervyn. Ett meddelande kommer upp på skärmen som informerar 
honom om att det har skickats ett bekräftelse-sms, han trycker bort meddelan-
det genom att trycka på “ok”-knappen. Den gröna dagen han tryckte på när 
han bokade matchen har nu ändrat färg och är lila. Han ser på förklaringen 
under kalendern att det betyder att han är inbokad den dagen. Det är tydligt 
och bra. 

Han trycker sedan på en knapp ovanför kalendern och kommer vidare till nästa 
månad. Dock ser han att det bara är grönt på dagar som han inte har möjlighet 
att döma. Han testar trycka på en av de röda dagarna där han har möjlighet 
och skulle vilja döma och ser att han kan boka in sig som reserv, så han går 
igenom samma procedur som när han bokade in sig på en ledig match men 
skillnaden är att det nu står “Boka reserv” istället för “Boka match”. Återigen 
kommer han tillbaka till kalendervyn där han får ett meddelande om att han 
fått en bekräftelse via sms. Därefter loggar han ut. 

4.2.3 Valideringsscenario
Erik har fått en sms-påminnelse om att han har bokat in sig på en match i 
övermorgon, torsdag, han är taggad! Dagarna går och torsdagen börjar. Un-
der dagen har Erik känt sig lite krasslig och när han kommer hem från skolan 
blir han magsjuk. Han loggar in på bokningssidan och trycker sig in på “mina 
matcher” i menyn. Han trycker på dagens match men ser att det står att det 
inte går att avboka 24 timmar innan matchstart. Nu har Erik ingen aning om 
vad han ska göra, det går inte att avboka matchen men han kan inte döma. 

4.3 Prototypens mappning 
Erik tycker om att lära sig och att ha roligt, på grund av detta gjordes produk-
ten enkel och lätt att använda så att Erik kunde fokusera på sina mål utan att 
distraheras. Rättvisa är även det något Erik prioriterar, för att uppfylla detta 
krav valdes ett matchuppdelningssystem som gjorde att varje domare skulle få 
samma möjlighet att döma en match per säsong. 
 
Hemsidan har även ett tydligt mobilfokus då Erik är aktiv och lägger ner mer 
tid vid mobilen än vid datorn. På grund av detta valdes även sms-notifikationer 
istället för notifikationer via mejl. 
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5. Designhistorik

5.1 Idé
Idé för att lösa designproblemet är ett bokningssystem som utgår ifrån en 
kalender där domarna själva kan trycka i vilka matcher de vill döma och även 
avboka direkt i systemet. Utifrån intervjuer med domare framgick det att de 
ofta har mobilen på sig och sällan kollar BK Astrios webbsida utgår vår idé 
från en mobilanpassad webbsida för domarna samt en webbaserad version för 
ledare och administratör. Ledare och administratörer ska främst ha en översikt 
över schemat med bokade matcher, utan att behöva vara aktiva själva.

5.2 Designprocess
Designprocessen började med att gruppen lade upp en planering för arbetets 
gång efter att ha tagit del av briefen och haft ett Skype-möte med beställar-
en. Under arbetets gång fördes  loggbok. Intervjuer med domare och ledare 
bokades in under mitten av den första veckan. Tre intervjuguider gjordes för 
att förbereda för intervjuerna, utifrån riktlinjerna i Cooper et al. (2014) och de 
var anpassade för domare och ledare. En personahypotes utformades för att 
försöka skapa en ungefärlig bild av vilka frågor vi behövde ställa. En omvärld-
sanalys gjordes också för att få en inblick i vilka bokningssystem som används 
av andra klubbar och även bokningssystem i andra kontext, till exempel vid 
bokning av resa eller gruppträning. Arbetet med litteraturstudie påbörjades och 
utfördes löpande under projektets gång.
 
Efter intervjuer med två domare och transkribering av dessa påbörjades arbetet 
med den primära persona. Här insåg gruppen att det saknades information och 
att det behövdes ytterligare frågor till domarna för att kunna färdigställa vår 
persona. Efter kontakt med Marcelo skickades resterande frågor ut via e-post 
till domarna. Dessa svar lades sedan ihop och blev en persona. Utifrån perso-
nan skapades ett kontextscenario och därefter började skissandet. Alla i grup-

pen fick i uppdrag att göra ett par skisser på egen hand och ta med till nästa 
dag, då allas skisser gick igenom och sedan bollades idéer utifrån dessa. En 
gemensam skiss gjordes i slutet som togs med till den första kritiksessionen. 
 
Efter kritiksessionen gick gruppen igenom designkritiken och diskuterade vad 
som var viktigast att prioritera utifrån kravlistan. En ändrad designlösning 
skissades upp med några av punkterna från designkritiken. Därefter började 
en mobil prototyp och en webbprototyp skapas i Adobe XD. Prototyper har 
flera fördelar, det är inte bara fördelaktigt i att det sparar pengar och tid, utan 
det är även ett sätt att generera idéer och utforska dessa (T, Zaki Warfel, 2009). 
Några gruppmedlemmar började skapa en kodad mall för den mobilanpassade 
webbprototypen. Den mobila prototypen utvecklades stegvis till att kunna 
användas till de första användbarhetstesterna. Förberedelser för användbar-
hetstesterna gjordes genom att testa så att det gick att spela in skärmen, för att 
ha möjlighet att så noggrant som möjligt dokumentera vad som gick fel och 
vad som gick rätt när de primära användarna testade prototypen. Ett pilottest 
genomfördes på en medlem från en annan designgrupp för att kontrollera så 
att inget saknas eller ej fungerar inför de riktiga testen. 
 
Användbarhetstesterna genomfördes på plats hos BK Astrio och fem ung-
domsdomare hjälpte till med att testa mobilprototypen. Samtidigt som mobil-
prototypen testades på en domare i taget intervjuades samordnaren om admin-
istratörsvyn. Uppgiftsscenariot lästes upp för testpersonerna innan de ombads 
klicka sig runt i prototypen medans de tillämpade think-aloud tekniken[2], där 
de berättade vad de såg och vad de tänkte. Deras tankar antecknades för att 
sedan kunna användas för att förbättra prototypen utifrån deras behov. Dagen 
därefter fick även ett antal medstudenter testa prototypen under kritikses-
sionen. Kritiken sammanställdes sedan vid nästa tillfälle och ändringar började 
göras i prototypen. 
 
Prototypen började ändras och arbetet delades upp så att XD-prototypen kunde 
skapas sida vid sida med den kodade prototypen. När allt uppdaterats efter den 
kritik som getts var det åter dags för en kritiksession, även ett nytt användbar-
hetstest bokades in. De nya, en del av dem omfattande, ändringarna behövde 
verifieras hos användarna för att se så att allting utvecklades i rätt riktning. 
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Efter den sista kritiksessionen sammanställdes kritiken och ändringar gjordes 
utifrån denna, inför det andra tillfället för användbarhetstester. Under tiden 
som XD-prototypen ändrades fortsatte arbetet med att få in rätt moment i data-
baserna och kodning av webbversionen. 
XD-prototypen färdigställdes samtidigt som jobbet med att få samtliga delar i 
databasen att fungera fortsattes. Vi valde att utgå ifrån Philips laborationer gäl-
lande node.js som grund för vår databas. Efter detta satt vi och gjorde ändring-
ar i samtliga delar som behövdes för databasen så att det stämde med vår egen 
ER-modell samt de tabeller vi har med i databasen. 

5.2.1 Webbprototyp
En administratörsvy för samordnaren gjordes i Adobe XD, där samordnaren 
skulle ha översikt över matcherna och boka/boka av domare. Prototypen togs 
inte vidare i XD då gruppen tog beslutet att fokusera på en mobilanpassad vy.

5.2.2 Kritiksession 1
Till kritiksession 1 visades två skisser upp (se fig.3 & fig. 4) . En skiss på hur 
det kan se ut när en domare bokar in sig på en match och en skiss på hur det 
ser ut vid avbokning av match. Designkritiken antecknades. Kritik som gavs 
på prototypen var att ha en egen färg för domarnas bokade matcher, så att de 
själva tydligt kan se vilka matcher som är deras. De som bedömde prototypen 
ansåg även att det ska vara möjligt att skilja på matchtyper, till exempel bara 
se 5-7 manna matcher, så att domarna endast kan se de matcher de kan döma. 
En idé var att kolla på hur ungdomarnas skolscheman ser ut och hur beman-
ningssystem bokar in.

Fig. 3 Skiss 1 för hur man bokar in sig på en match.

Fig 2. En första digital skiss på administratörsvy
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5.2.3.2 Datorvy

5.2.3 Kritiksession 2
Till kritiksession 2 visades två nya prototyper, en för mobilvy och en för dator-
vy. Båda dessa prototyper var gjorda i samma program, Adobe Xd. Mobilvyn 
var skapad för domarna medans datorvyn var skapad för samordnaren Marce-
lo. Baserat på feedback med Pontus Wernerstål vid ett tidigare tillfälle besluta-
de gruppen att skapa en admin vy där det finns en översikt på vilka bokningar 
som skett i systemet. Kritiksessionen gav mycket feedback på hur information 
visas för användaren vid inloggning och bokning. Mer respons borde finnas i 
förhållande till de funktioner som finns. Tydligare förklaringar vad dessa funk-
tioner gör bör finnas. När användaren bekräftar något så bör det finns två val, 
“ja” och “nej” istället för “OK” och en tillbaka knapp. Ytterligare en input var 
gällande valet av färg vid bokning, avbokning samt lediga tider. Att ha med 
mer neutrala samt igenkännande färger skulle underlätta för användaren och 
ge en bättre överblick av vilka tider är upptagna eller lediga.

5.2.3.1 Mobilvy

Fig. 4 Skiss 2 för hur man avbokar sig från en match. t

Fig. 5 Första sidan för bokning ser ut som följande där en kalender är synlig när man loggar in.

Fig. 6 Detta är vyn för administratören som ska ha en översikt på vilka tider som är bokade.
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5.2.4 Kritiksession 3 
Till kritiksession 3 visades den finslipade designen av mobilprototypen. En 
registreringssida lades till så att domare ska kunna skapa ett eget konto för att 
logga in och schemat ändrades från veckoöversikt till månadsöversikt för att ge 
en tydligare överblick för både administratörer och domare. 

De två grupperna som gav kritik på denna versionen av mobilprototypen 
tyckte att det var en enkel design utan några överflödiga moment eller över-
flödig information. De ansåg att det var bra respons vid bokning av matcher, 
men att det saknades respons vid registrering. Färgvalen var dock förvirrande, 
det var otydligt vad färgerna betydde när det var flera färger på en dag och 
färgerna behöver anpassas så att det även passar för färgblinda. Det var även 
otydligt att det fanns reservplatser.

Fig. 7 Månadsöverblick på matcherna med lediga tider, egna matchtider och upptagna/
reservmatcher. Registreringssida där domarna själva fyller i informationen.

5.3 Reflektion
Gruppens designprocess har cirkulerat likt ett oväder runt om de olika delarna 
i designprocessen. Kodningen tillsammans med arbetet av databaser krävde 
mycket diskussion och tankekraft. Vi delade upp ansvaret mellan oss, så att två 
gruppmedlemmar fick huvudansvaret för dessa delar, men som grupp har alla 
försökt vara på plats och stötta och hjälpa till under processens gång. Många 
gånger kunde det dras paralleller mellan arbetet och hur Rosenberg (2007) 
beskriver olika processer och hur stort gap det är mellan vår kunskap som de-
signers och vad som faktiskt krävs för att kunna genomföra de önskemål som 
finns i uppdraget.
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6. Webbprototyp mobil
Prototypen som följer här under är en mobilanpassad webbprototyp skapad i 
adobe-Xd. Designen är enkel och minimalistisk då det ska gå snabbt och lätt 
för användare att finna det de letar efter. Här nedan följer en beskrivning och 
förklaring av designbeslut.

6.1 Översikt
6.1.1 Inloggning

Fig. 8 visar inloggningssidan där användaren skriver in sin mejladress och sitt 
lösenord.
Fig. 9 visar ett fyllt inloggningsfält. När uppgifter fyllts i korrekt lyser 
“Logga in” gult.
Fig. 10 visar om användaren glömt sitt lösenord fyller användaren i sin 
mejladress och klickar på “Glömt lösenord?”, när detta är gjort kommer denna 
pop-up fram.

6.1.2 Registrering

Fig. 11 visar registreringsformuläret som visas när en nya användare klickar 
på “Registrera konto”. Här har användaren Erik fyllt i sina uppgifter, när allt 
är korrekt ifyllt lyser “OK” gult.

Fig.12 visar feedback när den registrerade fyllt i och tryckt “OK”. Då kommer 
denna pop-upen.

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12
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6.2 Schema

Fig. 13 visar menyn användaren möter när denne loggar in. Röda dagar har 
bara matcher som är tagna, dessa har bara reservplatser kvar. Gröna dagar har 
blandade matcher, men där finns minst en match som är ledig och är i behov 
av en domare. Blåa dagar har minst en match användaren har bokat in sig som 
domare på. Ovanför schemat visas namn på månad och pilar att bläddra med. 
Under finns färgförklaring.

Fig. 14 visar när användaren klickat på en dag visas den dagens matcher under 
schemat. Här gäller samma färgkoder och matchtider syns tydligt.

6.3 Bokning
6.3.1 Boka match

Fig. 15 visar att när användaren klickat på en match som är ledig kommer 
denna feedback fram.

Fig. 16 visar att när användaren tryckt på “Vill du döma denna match?” kan 
användaren boka.

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 att när användaren bokat 
kommer denna bokningsbekräftelse.

Fig. 17
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6.3.2 Boka reservplats

Fig. 18 visar att när användaren klickar på en match som är röd, upptagen, 
möts användaren av detta.

Fig.19 visar när användaren klickat på “Vill du döma denna match?” kan an-
vändaren boka en reservplats, på knappen syns det vilken plats i reservkön det 
är som användaren bokar.

Fig. 18 Fig. 19

Fig. 20

Fig. 20 visar när användaren bokat in sig 
som reserv får användaren denna 
bokningsbekräftelse.

6.3.3 Boka av

Fig. 21 visar att när användaren tryckt på en match som användaren är in-
bokad på så visas detta, här kan användaren påbörja processen av att avboka 
sin match.

Fig. 22 visar att när användaren klickat på “Vill du avboka denna match?” 
kommer användaren till denna ruta där användaren kan avboka sin match 
genom att klicka på “AVBOKA”.

Fig. 23 visar att när användaren avbokat kommer denna ruta med en bekräf-
telse på lyckad avbokning.

Fig. 24 visar att om det är mindre än 24 timmar till matchen går matchen inte 
att avboka genom hemsidan, då måste domaren själv kontakta sin tränare för 
att lösa situationen.

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 24Fig. 23
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6.4 Meny
I fig. 25 ser vi hur användaren kan titta på en 
översikt över sina egna matcher, redigera sina 
uppgifter och hitta kontaktuppgifter till klubben. 
Här finns även en knapp där användaren kan 
logga ut.

6.4.1 Mina matcher
I fig. 26 får användaren en översikt över sina 
matcher, både de användaren är inbokad på och 
de användaren står som reserv vid. Här går att 
även att avboka matcherna och vid klickning på 
match går avbokningsprocessen till likadant som 
från schemat.

6.4.2 Mina uppgifter

Den vänstra bilden i fig. 27 visar att när användaren går in på sina uppgifter 
möts användaren av detta. Namn och födelseår är fasta uppgifter som inte går 
att ändra i hemsidan.

Den högra bilden i fig. 27 visar att när användaren vill redigera sina uppgifter 
och vill ändra lösenord är det viktigt att lösenordet skrivs i två gånger och att 
dessa är identiska.

6.4.3 Kontakt

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 28 visar hur vyn ser ut när 
användaren går in på “Kontakt” i 
menyn och möts av denna sida där 
användaren kan hitta telefonnummer 
och adress till fotbollsklubben. 



17

6.5 Designbeslut
Här under följer tankarna och informationen bakom hemsidans designval. 
Störst fokus ligger på symboler och färgval.

6.5.1 Symboler
För att underlätta för användarna användes symboler i så stor utsträckning som 
möjligt. Genom att använda Nielsens heuristik recognition rather than recall[3] 
utnyttjades användarnas igenkänning vilket hjälper användarna att snabbt och 
enkelt förstå hemsidan och dess funktioner. I hemsidan som skapats användes 
bland annat symboler i menyn (fig. 29), vid ”Logga ut”-knappen (fig. 30) och 
vid korrekt ifyllda fält i formulär (fig. 31).

Knapparna, t.ex. “Logga ut” [b]  har även skuggor för att simulera fysiska 
knappar vilket gör det naturligt för användarna att klicka på dem (Shedroff & 
Noessel, 2012).

6.5.2 Färgval

Huvudfärgerna som använts har varit gult och svart då de utgår från BK Astri-
os egna färger. Dessa följer med i prototypen genom alla sidor. Utöver dessa 
färger valdes tre färger till menyn, blå, grön och röd. 
 
Eftersom att 9% av män i världen och 0.5% av kvinnor har någon form av 
färgblindhet valdes färger med hög kontrast. Dessa personer kan även upple-
va färgkombinationen röd och grön problematisk (Weinschenk, 2011). Dock 
ansågs de bästa färgerna, för att symbolisera “ledig” och “tagen” vara grön 
och röd, på grund av att detta fick färgerna vara kvar och alltså förblev färger-
na (fig. 32). En alternativ lösning på detta dilemma ansågs dock vara färgerna i 
(fig. 33), vilket en person med färgblindhet (inte en framtida användare) 
föreslog efter att ha testat schemat med färgerna i (fig. 33).

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32 Fig. 33



18

7. Webbprototyp Dator
Prototypen som följer här under är webbprototypen skapad i html. Den är en 
vidareutveckling och följer samma design som prototypen i Adobe Xd. Här 
nedan följer en beskrivning av delarna i webbprototypen.

7.1 Registrering

Fig. 34 visar registreringssida där domare kan skapa ett konto.

7.2 Inloggning

Fig. 35 visar inloggningssidan där domarna loggar in. Här finns även en knapp 
för glöm lösenord och en för att registrera ett konto.

Fig. 34

Fig. 35
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7.3 Bokningsschema

Fig. 36 visar bokningsschemat som domarna kan använda när de loggat in. 
Schemat, som liknar en månadskalender är interaktiv och när domarna klickar 
på en dag så ska den visa vilken eller vilka matcher som spelas och om de är 
bokade av andra domare eller ej.

Fig. 37 visar en vy över hela sidan, som också är responsiv då de flesta av 
domarna använder sina telefoner.

Fig. 36

Fig. 37
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7.4 Databasen
För att det skulle vara möjligt att lägga in domares information och för att de 
skulle kunna boka sig så var en grundläggande databas nödvändig. Vi använde 
oss av pgAdmin4 för att skapa en lokal databas på en av våra datorer för att 
kunna demonstrera vårt interaktiva bokningsschema.  

Fig. 38

Nedanför visar fig. 38 uppbyggnaden av databasen i pgAdmin4 och tabellen
“matchning”.
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8. Avslutande reflektion
Uppdraget har varit att leverera en lösning som har en fungerande kommunikationsväg mellan förening, 
domare och ledare på fotbollsklubben BK Astrio, som underlättar bokningsprocessen vid bokning av domare 
till matcher. Det tidigare systemet med sms-bokning och det nuvarande systemet där samordnaren skapar ett 
schema var bristfälligt och tog tid från andra uppgifter. Genom intervjuer och observation har vi försökt få 
fram användarnas mål och krav för att möta de behov som finns och de krav som ställdes i briefen. Mycket tid 
lades på att få till den komplicerade kodningen och databasen där vi stötte på en del hinder.

Databaser var ett område som gruppen ej hade så mycket kunskap om och därför reflekterade gruppen kring 
alternativa lösningar. De alternativa lösningarna som diskuterades var lösningar som inte skulle gå att lösa 
digitalt och därför togs de inte vidare, till exempel som att ansvaret av bokningar skulle kunna fördelas mellan 
ledare. I slutändan gick gruppen ändå vidare med databasen då det ansågs vara den mest lämpliga lösningen 
kopplat till briefen. Resultatet blev en webbaserad bokningssida kopplat till en databas. Då vi stötte på en del 
hinder hann gruppen inte skapa en fullt fungerande tjänst vid slutdatum av designprojektet, detta är något som 
går att arbeta vidare med efter projektets slut. 
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10. Bilaga A
10.1 Intervjuguider

10.1.1 Domare
• Hur länge har du spelat fotboll?
• Varför gillar du fotboll?
• Varför är du domare?
• Vad är det bästa med att vara domare?
• Vad tycker du minst om med att vara domare?
• Gå igenom bokningsprocessen från att en match blivit ledig
• Vad tycker du om bokningssystemet?  
• Vad är det bästa med systemet ni har idag? 
• Vad är det sämsta med systemet ni har idag? 
• Är du domare så ofta som du önskar? Varför/varför inte? 
• Hur förbereder du dig inför att vara domare under en match?
• Hur skulle du vilja bli meddelad?
• Hur ofta har du mobilen på dig? 
• Vilka är dina favoritappar?

10.1.2 Ledare
• Hur ser en bra dag ut för dig?
• Hur ser en dålig dag ut? 
• Gå igenom bokningsprocessen från att en match blivit ledig?
• Vad tycker du om bokningsprocessen? 
• Vad är viktigast för dig när du ska boka in en domare?
• Hur skulle du vilja att bokningsprocessen för domare skulle se u?
• Hur skulle du vilja meddela domarna?
• Smsar man ut i ett massutskick eller går det till en person i taget?
• Vad har ni för budget?

10.1.3 Samordnare
• Hur skulle du vilja att bokningen gick till?
• Hur nära inpå får en avbokning ske?
• Hur skulle ditt drömscenario se ut?
• Hur skulle det sämsta scenariot se ut?
• Hur går du tillväga för att boka idag?

10.2 Scenario till användbarhetstest
10.2.1 Domare
Du får ett sms med en länk som kopplar dig vidare till bokningssystemet. 
Du börjar med att logga in som domare.
Sedan ska du boka in dig på en match. 
Ånej! Du kommer på att du har tandläkartid och måste därför avboka matchen. 
Sedan loggar du ut igen.

10.2.2 Ledare & samordnare
Du får ett mejl där det står att en domare har bokat av sig med en länk till 
bokningsprogrammet.
Du loggar in som ledare.
Du tittar på matcherna och ser på schemat för att se så att allt är okej.
Du loggar sedan ut igen.
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11.1.2 Mobil 2

Fig. 40 visar en till tidig skiss av den mobilanpassade webbsidan.
• Inloggningsfönster
• Veckoschema med matcher
• Popup med en matchförfrågan

11.1.3 Dator

11. Bilaga B
11.1 Designalternativ
11.1.1 Mobil 1

Fig. 39 visar en tidig skiss av ett alternativ till den mobilanpassade hemsidan. 
• Inloggningssida
• Månadsöversikt 
• Popup med information
• Scrollbar med information under bokningsschemat

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 41 visar en skiss 
över processen från sms i 
mobil till koll av 
schemat på den dator-
baserade webbsidan. 
• Sms med informa-

tion om att domare 
behövs

• Länk till inlogg för 
domare

• Översikt över hem-
sidans wireframe

• Schemat och infor-
mation om matchen


