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Uppdraget 

Radiostationen Grimeton i Varberg blev utnämnt till ett världsarv 2004. Efter 

introduktion och möte med uppdragsgivarna var det tydligt vad problemet var; 

radiostationen har under en längre tid varit stängd och därmed ej varit öppen för 

besökande. Detta kan anses som problematiskt då allmänhetens förvirring gällande 

radiostationens öppettider är uppenbar i de intervjustudier som fördes under 

designprocessen. 

Uppdraget som blivit tilldelat designteamet är att skapa en interaktiv och digital 

visualisering av världsarvet som triggar användare till att besöka radiostationen 

Grimeton. Produkten ska vara kostnadsfri, platsoberoende och hållbar. Syftet är att 

visa och ge mersmak av världsarvet.

Målet med uppdraget är att få fler besökare men också att erhålla donationer för att 

bevara världsarvet. En informativ tjänst med motiverade egenskaper ska få 

användaren att vilja besöka och interagera med tjänsten på plats. Med denna 

digitala tjänst är målet att öka antalet besökare till radiostationen Grimeton samt att 

intressera människor för bevarandet av radiostationen. 
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Urval och data 
Intervjuer 

Intervjuer används för att ta fram kvalitativ data om den kommande användaren till 

artefakten (Cooper, Reimann, Cronin & Noessel, 2014). De intervjuade bestod av en 

anställd, två ofta återkommande besökare och tio slumpmässigt utvalda personer i 

åldrarna 20-49. Intervjufrågorna lade grunden för designarbetet och personan. 

Genom att designteamet skapade en överblick över olika perspektiv kunde datan 

undersökas och analyseras för att designa en lösning gällande problemet. Intervju 

fördes med en anställd hos Grimeton. Den anställde intervjuades för att ta reda på 

mer information om Grimeton och hur verksamheten fungerar samt vilka problem 

som uppkommer ur den anställdes perspektiv. Den anställde kom att agera som vår 

SME (Subject Matter Expert). Ytterligare två teknikintresserade Grimeton-besökare 

intervjuades för att se vad de teknikintresserade tycker är speciellt och unikt med 

Grimeton radiostation. Se “bilagor A” för empiri av intervjufrågor. 

Användarna av produkten ska ha största fokus för produktutvecklingen (Cooper et 

al., 2014). Därför fördes intervjuer på personer i olika åldrar gjordes för att hitta en 

lösning till utmaningen med att få dit fler personer i åldrarna 20-40, samt fler 

barnfamiljer. Genom att ställa generella frågor om sevärdheter blandat med frågor 

om de intervjuades kunskap om Grimeton kunde designteamet få fram svar på hur 

personerna lockas och hittar sevärdheter. Designteamet fick också svar på om de 

tänkbara användarna känner till Grimeton, vad de tycker om Grimeton och varför de 

väljer att inte åka dit. Intervjuerna var semi-strukturerade med förberedda frågor som 

ställdes till intervjupersonen i fysisk miljö, men också via e-mail för att komplettera 

resultatet från intervjuerna. Intervjuernas längd varade mellan 10-15 minuter. Den 

kvalitativa datan samlades in, sammanfattades och låg till grund för den primära 

persona Kevin och den sekundära personan Gunnar. 
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Observationer 

Designteamet valde att genomföra en deltagande observation på Grimeton redan 

under projektets första vecka. På plats fick designteamet tillgång till en guidad tur för 

att se de olika delarna av Grimeton. Med tanke på projektets uppdrag såg 

designteamet inget behov av att observera besökarna. Besöket hos Grimeton gav 

designteamet en bild på hur verksamheten fungerar och vad ett världsarv innebär. 

Designteamet fick insikt i hur det ser ut på plats och hur besökare upplever 

Grimeton. Designteamet fick även insikt i vad som finns att arbeta med och hur en 

digital artefakt skulle kunna byggas för att spegla området. Ett andra besök på 

Grimeton skedde i den tredje arbetsveckan. Vid detta tillfälle tog designteamet 

fotografier och filmade med en 360-graders kamera för att kunna använda bilderna i 

applikationen. Designteamet fick godkännande av radiostationens ansvariga att filma 

och ta kort på området. 

Annan empiri 

En konkurrentanalys utfördes för att få kunskap om hur andra sevärdheter i Sverige 

gör för att locka till sig användare. En konkurrentanalys görs för att få en större insyn 

om konkurrenternas företag och svaret på varför kunder väljer konkurrenterna [2]. 

Designteamet valde att göra en analys och jämföra med Falu gruva som också är ett 

världsarv. Falu gruva lockar 75000 besökare per år och därför kollade designteamet 

på hur just Falu gruva gör för att locka så många besökare. Designteamet valde att 

ta reda på information och tekniker som Falu Gruva använder för att sedan applicera 

det på designlösningen. Det som skiljer Falu Gruva från mängden, är deras sätt att 

inte enbart marknadsföra själva gruvan, utan också lekplatser, restauranger och 

andra sevärdheter i närheten. Detta för att ge besökarna fler alternativ gällande val 

av aktiviteter när de väl är på plats. 
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Användarnas mål 

Genom att analysera och sammanfatta intervjuernas svar, kunde designteamet 

lokalisera användarnas mål, vilka är att tillsammans med vänner och familj hitta på 

roliga aktiviteter. De vill också att utflykter ska vara spännande, med aktiviteter för 

hela sällskapet. Användarna tar gärna del av ny kunskap på ett roligt och lärorikt 

sätt. Vistelsen på ett utflyktsmål ska upplevas som meningsfull.

Anställdas mål 

Anställdas mål är att få fler besökare till Grimeton genom att intressera fler 

målgrupper till att besöka världsarvet, men också att fler människor ska kunna ta del 

av den kunskap och information som Grimeton har att erbjuda till sina besökare. Det 

är också viktigt för de anställda att den digitala artefakten ska få människor att förstå 

världsarvets betydelse i svensk, men också global, teknikhistoria. Den digitala 

artefakten ska också skapa ett intresse för de som annars inte är intresserade av 

världsarv eller teknik, samt ge användarna en bra upplevelse när de väl är på plats. 

Det ska, enligt de anställda, också vara möjligt för användare att donera gåvor för att 

bevara världsarvet i form av pengar.
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Metodval 

Goal Directed Design 
 

I början av projektet använde designteamet Goal Directed Design (Cooper et al., 

2014) som stöd för användarstudierna. Vid intervjuer, undersökningar, personas, 

scenarios, ramverk och förfining användes Goal Directed Design för att skapa en 

förståelse för användarna. Utifrån informationen designteamet sammanställde till 

personas och scenarios kunde designteamet enklare uppfatta kontexten som den 

digitala tjänsten skulle användas i. Positivt med personas är att de visar en riktning 

gällande innehåll och funktioner (Brown, 2011). 

Scrum 

Designteamet använde ett agilt tillvägagångssätt under arbetet med Scrum. Med 

hjälp av de tolv agila principerna gav det gruppen en möjlighet till att effektivt arbeta 

för att förbättra arbetssättet i projektet. För sprint retrospective togs hänsyn till en av 

de agila principerna. Reflektera över ett mer effektivt arbete och ändra 

tillvägagångssättet utefter det [1]. Fyra av de andra agila principerna som var med 

under arbetet med projektarbetet nämns nedan. 

Den första principen handlar om kunden. Under och efter varje sprint såg gruppen till 

att beställaren var kontinuerligt informerad om ändringar i ett tidigt skede. För att 

kunden ska känna sig tillfredsställd behövs en kontinuerlig återkoppling [1]. Eftersom 

att uppgifterna i sprint ett är “timeboxat”, det vill säga följer en viss längd på det 

arbetet som skulle slutföras, fick programmeringen och det fortsatta arbetet med 

projektrapporten läggas in i backloggen för att sedan fortsätta in på sprint två. 

Samtidigt kunde uppgifter prioriteras om av designteamets product owner när ny 
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information om bland annat design kom in till gruppen. Princip två talar om att 

förändringar är bra för arbetet och kunden [1].  

Gruppen satt tillsammans under projektet för att lättare förmedla information till 

varandra. Princip nummer sex talar om att ett team som sitter tillsammans är en 

effektiv metod för att lättare dela information och förstå varandra [1]. En annan agil 

princip är sustainable pace som är princip nummer åtta. Principen tyder på att med 

ett sunt tidsperspektiv kan ett hållbart arbete utföras (Deemer et al., 2013). Principen 

medförde att gruppen var i fas och förhindrade att gruppen jobbade över. Ett arbete 

utan tidsperspektiv kan kräva kvalitets kompromisser eller överarbete (Deemer et al., 

2013). 

Mål som designteamet hade delades in i två sprinter. En sprint är en del av 

skapandet av produkten där gruppen arbetar för att nå ett gemensamt mål. Sprint ett 

bestod av de mål som låg närmast designteamet gällande tid och prioriteringar, alltså 

programmering av prototyp, visuella inslag, key-path- och validation-scenario. Sprint 

två bestod av att slutföra prototypen, för att sedan testa och utvärdera den, samt 

färdigställa projektrapporten och skapa en presentation för projektet. Varje sprint fick 

ett tidsmål, samt en “burndown chart” (se bilaga A1 och A2). En burndown chart visar 

hur mycket tid som återstår av en sprint (Deemer, Benefield, Larman & Vodde, 

2013). 

Problem (UX Statement) 

Allmänheten har i nuvarande situation för lite kunskap om Radiostationen Grimeton, 

vilket leder till att besök uteblir. De tänkbara besökarnas bristande kunskap om 

Radiostationen Grimeton gör att de ifrågasätter Radiostationen Grimetons möjlighet 

att stimulera hela utflyktsgruppen. Målet med de digitala tjänsterna är att öka 

besökarantalet hos radiostationen. Tjänsten ska också öka mervärdet när användare 

väl är på plats och till sist få dem att genomföra en donation för att bevara 
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världsarvet. Utmaningen blir att belysa för användare hur unik platsen är samtidigt 

som de ska stimuleras nog för att berätta för andra om besöket. 

Personahypotes 

Primär personahypotes 
 
Anna, 35 år, har två barn i åldrarna 14 och 18. Hon gillar att åka på aktiviteter och 

upptäcka nya saker för att ge henne och barnen mer kunskap, samtidigt som dessa 

utflykter används för att hålla barnen borta från datorerna. Anna vill få ut en trevlig 

och meningsfull upplevelse under sina aktiviteter. Utmaningen för oss är att locka 

primärpersonan och sällskapet till att besöka Grimeton.

Sekundär personahypotes 
 

Lars, tekniknörd på 43 år som älskar Grimeton och redan donerar pengar men 

behöver donera mer för att Grimeton ska bli ännu mer framgångsrikt. Han har redan 

köpt en mast men Grimetons personal hade gärna sett att han köper en mast till. För 

att göra detta krävs mer övertalning från Grimeton för att inspirera Johan till detta.  
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Primär persona 

Den primära personan är Kevin Johansson, 42 år. Han har som mål att vara 

allmänbildad, vara öppen inför nya upplevelser, göra utflykter där hela umgänget har 

blivit stimulerat, samtidigt som han vill känna sig välkomnad på platser där hans 

kunskaper inom området betraktas som låga, i vårt fall intresset gällande radioteknik. 
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Sekundär persona 

Den sekundära personan är Gunnar Nilsson, 74 år - en pensionerad civilingenjör 

som vill sprida kunskap om teknik, samtidigt som han gärna lär sig något nytt från 

någon annan. Gunnar vill vara med om en meningsfull (rent läromässig) upplevelse 

och blir frustrerad över köbildningar. Han tycker att information till besökare ska vara 

mer lättillgänglig och tycker inte att radiostationen Grimeton får den uppmärksamhet 

som platsen förtjänar. 
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Scenario 

Kontextscenario 

Kevin Johansson är 42 år gammal. Han är gift och har två barn. Kevin är 

maskiningenjör och har ett stort intresse för diverse aktiviteter och utför dem gärna i 

sällskap av vänner eller familj. Kevin har hört om Grimeton radiostation men har 

ingen större kunskap om vad det innebär. Kevin laddar då ner Grimeton-

applikationen för att lära sig mer. Kevin börjar läsa på om Grimeton i applikationen 

och ser att det ligger lättillgängligt på västkusten. Kevin läser att man enkelt kan 

kombinera ett besök på Grimeton med andra aktiviteter i närheten. Kevin blir lockad 

av att besöka Grimeton då han ser i applikationen att det finns ett kunskapsgivande 

spel att spela under besöket på Grimeton för att lära sig mer. Kevin övertygar sin fru 

och sina två barn i åldrarna 12 och 15 år att följa med honom dit nästa helg för att få 

mer kunskap om Grimeton. Familjen följer med och väl på plats startar de spelet i 

appen. Familjen skapar en karaktär som dyker upp i appen på Grimetons 

överblickskarta och de börjar vandra längs den digitala stigen för att nå de 

utplacerade frågestationerna. Familjen går tillsammans runt på Grimeton i spelets 

utvalda bana och lär sig information om Grimeton och svarar på frågor i appen. De 

ser 360°-foton och videor från Grimetons master och transformatorhus. Eftersom 

besökarna inte kan besöka alla hus på Grimeton ger appen ett alternativ att visa 

dessa ställena då i form av bilder, vilket Kevin uppskattar. Efter spelets gång ser de 

att deras namn syns på den digitala poängtavlan. De blir glada och Kevin delar på 

Facebook med sina vänner att han och hans familj lyckades väl under besökets 

tävling. Kevin tar farväl av Radiostationen Grimeton och sätter sig i bilen. Han 

känner sig nöjd med sin utökade kunskap gällande radiosignaler, samtidigt som hela 

familjen har stimulerats, trots deras varierande åldrar.
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Key-path-scenario (informationsapplikation) 

Kevin ser på sin facebook att vänner varit på besök på Grimetons Radiostation. 

Kevin ser att Radiostationen Grimeton har en applikation. Kevin laddar ner 

Radiostationen Grimetons applikation och får i nedersta delen av skärmen fram 

alternativen SPEL, VÄRLDSARVET och INFORMATION. Kevin trycker på det första 

alternativet SPEL och ser att Grimeton har ett spel som går att spela på plats. Kevin 

läser informationen om spelet och trycker på LADDA NER SPELET. I applikationen 

finns knapparna FORTSÄTT SPELET, STARTA NYTT SPEL, ÄNDRA KARAKTÄR, 

INSTRUKTIONER, POÄNGTAVLA och DONERA. Kevin klickar på STARTA NYTT 

SPEL och fram kommer informationen om att spelet måste spelas på plats. Kevin 

trycker på JAG FÖRSTÅR och går tillbaka till informationsapplikationen och skrollar 

ner på sidan och ser ett videoklipp med en text ovanför som förklarar att spelet 

använder sig av 360-vyer. Kevin blir intresserad och trycker på videoklippet. I 

videoklippet ser Kevin en kort video om en kamera som är på väg upp i en av 

Grimetons master. Kevin blir intresserad och trycker på VÄRLDSARVET. Där läser 

Kevin informationen om världsarvet Grimeton Radiostation i Halland, Varberg. Kevin 

bestämmer sig för att besöka Grimeton och går in på fliken INFORMATION och 

kommer fram till Grimetons öppettider, kostnad, kontakt och karta på Grimeton men 

även aktiviteter runt om i Varberg. Kevin bestämmer att familjen ska åka till Grimeton 

och planerar även ett besök på Gekås efteråt. 
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Key-path-scenario (spelapplikation) 

Kevin är med sin fru och två barn på Radiostationen Grimeton. Kevin och familjen 

öppnar upp GRIMETON PLAY och får upp startsidan på applikationen. Kevin trycker 

på ÄNDRA KARAKTÄR. Kevin skriver in sitt namn, ändrar karaktären och klickar 

sedan på SLUTFÖR. Kevins karaktär dyker upp på skärmen i cafeterian på 

Grimeton. Kevin trycker sedan på STARTA NYTT SPEL. Innan spelet startar dyker 

en kort beskrivning upp på mobilen om hur spelet fungerar och Kevin trycker sedan 

på JAG FÖRSTÅR. Kartan dyker upp och ett frågetecken lyser upp, Kevin med familj 

är på plats på första frågan i kartan. Kevin trycker på frågetecknet och en 360-view 

dyker upp på besökscenter. Kevin drar fingret runt om på besökcenter och läser en 

kort text om besökscenter innan Kevin trycker på FRÅGA1, Kevin väljer det första 

alternativet som markeras med orange och trycker sedan på BEKRÄFTA SVAR och 

svarsalternativet blir grönt. Kevin och familjen klarade första frågan och trycker på 

VIDARE. Kevin med familj fortsätter runt området på Grimeton enligt kartans 

beskrivningar. När familjen närmar sig lyser Grimetons logga upp på kartan som 

markerar att de har kommit fram till nästa plats. Kevin trycker på skärmen och ett 

meddelande dyker upp om att det är Transformatorrummet som är en av fem 

hemliga platser. Kevin får inte gå in men kan med fingret titta runt i byggnaden han 

befinner sig utanför. Kevin trycker på knappen VIDARE och kartan kommer fram. 

Kevin är törstig och springer snabbt in och köper en dricka. Kevin springer tillbaka till 

familjen, går in till applikationen och trycker på FORTSÄTT SPELET. Kevin och 

familjen spelar klart spelet och får upp sitt resultat. Kevin hamnar på plats fyra med 

249 poäng. Kevin kan välja att dela sitt poäng via sociala medier DONERA se 

POÄNGTAVLA och gå in på HUVUDMENY. Kevin trycker på dela via FACEBOOK. 

Kevin kollar på veckans vinnare i cafeterian och ser sitt namn längst upp på 

skärmen. Kevin har vunnit för veckan och familjen är nöjda, de skriver om Grimeton 

på facebook och Kevins vänner blir intresserade av Grimeton Radiostation. 
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Validation scenario 

Kevin åker till Grimeton för att lära sig mer om Grimeton och dess kunskap. Kevin 

har läst i den informativa applikationen att för att spela spelet på plats så måste 

spelet vara på mobilen. Detta är inga problem för Kevin eftersom han både har den 

informativa applikationen och spel-applikationen om Grimeton på sin mobil. Kevin 

sätter sig i bilen och kör mot Grimeton, exalterad över att besöka Grimeton. När 

Kevin väl kommer fram till Grimeton inser Kevin med fasa att han har glömt sin 

mobiltelefon hemma. Hur ska jag nu kunna spela Grimeton-spelet, tänker Kevin. 

Kevin går fram till personalen i kaféet och berättar ledsamt om hur han glömt sin 

mobil med applikationen på hemma i Varberg. Personalen menar att det inte är 

någon fara då de har telefoner att låna ut till de som har glömt eller inte äger en egen 

mobiltelefon. Personalen menar också att Kevin kan använda Grimetons wifi för att 

kunna vara uppkopplad till spelet. Kevin lånar tacksamt mobiltelefonen av Grimeton 

och kan nu spela spelet som han längtat efter. Efteråt tackar han personalen för 

lånet och för att han fick ta del av deras wifi. Kevin åker hem nöjd för att han fick en 

bra upplevelse trots att han glömde mobiltelefonen hemma. 
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Designlösning 

Uppdraget som designteamet blev tilldelat av uppdragsgivarna har varit att skapa en 

applikation som ger information om Grimeton och hur radiostationen samt att locka 

besökare dit. Designteamets lösning på problemet har varit att skapa två olika 

sorters applikationer. En informativ applikation som ska locka besökare till att besöka 

Grimeton och ge kort information. Den andra applikationen är ett platsberoende spel 

som spelas på plats på Grimeton för att lära sig mer om byggnaders funktioner och 

syften.  

I den informativa applikationen möts användaren av en startsida med masten på. 

Användaren möts av tre val, spelet, världsarvet och öppettider. Under spelet-valet 

ska användaren lockas av att vilja besöka Grimeton genom att spela spelet där. 

Världsarvet-valet ska trycka på att Grimeton är extremt unik världsarv, det enda kvar 

i världen, och därmed skapa ett intresse. Information-valet ska ge information om 

öppettider, kostnad och vägbeskrivning/adress innan besöket. 

I spel applikationen ska användaren gå runt på Grimeton på en utvald bana och 

besvara frågor om Grimeton och därmed lära sig ny kunskap. Användaren ska även 

få se 360°-filmer och bilder från områden på Grimeton de inte får gå in på. Detta för 

att användaren ska känna sig speciell, samt att den får ta del av information som 

tidigare varit undangömd. I slutet av spelet ska användaren få en möjlighet att synas 

på en highscore-lista som en belöning för alla poäng de samlat in genom frågorna. 

Här ska användaren även kunna dela poängen på sociala medier.  
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Ramverk 

I fasen för definition av ramverk i Goal Directed Design processen skapas 

produktkonceptet som är ramverken för produktbeteende och den visuella designen 

för produkten (Cooper et al., 2014). Skapandet av prototypen börjades med  papper 

och penna för snabba skisser (Cooper et al., 2014). Skissande är ett verktyg för 

frigörande av kreativitet och kommunikation (Koch et al., 2012). Kvantitet är viktigare 

än kvalitet när det kommer till skisser på grund av att skisserna ska göra designern 

ideér verkliga och undersöka alla möjligheter (Warfel, 2009). Se bilagor B1 och B2 

för designteamets första skisser. 

Den andra delen av processen var att skapa wireframes som med hjälp av 

mjukvaran Invision fungerar som en prototyp som kan testas. Wireframes fungerar 

som ett hjälpmedel för designern, då wireframes har som syfte att visa vart olika 

delar av applikationen ska förhålla sig på sidan (Koch et al., 2012). Designteamet 

undvek att använda färger i det här stadiet för att få mer konstruktiv kritik på funktion, 

struktur och skapande. Till skapandet av prototypen hör en iterativ process till där 

skissa, presentera, få kritik, prototypa, presentera, få kritik, samt test av prototypen 

sker (Warfel, 2009). Den iterativa processen sker tills dess att prototypen fungerar 

för sitt ändamål. Se bilagor B3 och B4 för designteamets första wireframes. Det är 

viktigt att utvärdera prototypen med hjälp av användningstester och kritiktillfällen. 

Prototyper låter användaren testa själva och tillbaka får designern feedback (Warfel, 

2009), för att sedan göra om och förbättra.
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Hur designen adresserar personas användarmål 

Då intervjustudierna visade på en bristande kunskap om Grimeton Radiostation, 

valde designteamet att skapa två sorters applikationer - en informativ, stilren version 

med utnyttjande av whitespace och korta stycken med information. Här kan 

användare få information om platsen, exempelvis öppettider och kostnader, men 

också ta del av digitala Virtual Reality-klipp som ska sporra användare till att skapa 

ett intresse kring Grimeton Radiostation. Den andra versionen är en spelapplikation 

som används på plats för att skapa ett mervärde när användare besöker Grimeton 

Radiostation. En av de viktigaste punkterna gällande vår primära persona var att 

hela “utflyktsgruppen” (vänner och familj) skulle känna sig stimulerade vid 

dagsutflykter och aktiviteter. Genom en mer lekfull design i en digital, GPS-baserad 

frågesport, ska alla åldrar kunna utveckla sin kunskap om dåtidens radioteknologi på 

ett lekfullt vis. 

Transitioner 

Människor är vana vid att få bekräftelse [6]. När vi tänder en lampa ska lampan 

tändas, på samma sätt är den visuella återkopplingen viktig för användaren [6]. 

Applikationerna är responsiva när sidorna övergår smidigt från en sida till en annan. 

Användaren ska kunna se sammankopplingen när transitionen från ett objekt leder 

till ett annat [6]. 
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Designprinciper 

Annotation 1.0 

Användarkontext är en viktig princip när det gäller hur en produkt ska vara och passa 
in hos användarna (Cooper et al., 2014). Nielsens principer för interaktionsdesign 
användes för att skapa en igenkännbar, hjälpsam och trygg applikation för 
användaren. Med hjälp av Nielsens tio heuristiker kunde skapandet av applikationen 
göras på bästa möjliga sätt för den färdiga prototypens innehåll. Några av 
principerna designteamet använde för applikationerna var “Consistency and 
standards”, “User control and freedom”, “Help and documentation” och “Visibility of 
system status” [3]. Nedan visas en återkommande tillbaka-pil som symboliserar både 
“Consistency and standards”, då detta är något som användare är vana vid, men 
också “User control and freedom”. 
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Annotation 2.0 

Igenkänning eller Consistency and standards är viktigt för användaren när det 

kommer till placering och igenkännandet av ikoner, namn och plats på vägar som 

användaren vanligtvis tar [3]. Därmed valde designteamet att placera vägarna för 

användaren i informationsapplikationen på den nedersta delen av skärmen. De mest 

använda funktionerna ska placeras där tummen lättast når, primärt brukar detta 

ställe vara längst ner på sidans vänstra kant (Koch et al., 2012). 
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Annotation 3.0 

Gruppen ville göra det så enkelt som möjligt för användarens upplevelse av 

applikationen. “User control and freedom” är viktigt att ha med för att användaren 

ska kunna gå tillbaka eller trycka bort information [3]. Därmed placerade gruppen 

tillbaka-knappar och utvägar för användaren i applikationerna.
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3.0: Tillbaka-knappen bidrar till 
användarens kontroll



Annotation 4.0 

Heuristiken Help and documentation är till för att göra det enkelt för användaren att 

hitta den hjälp eller den information användaren söker efter [3]. Det kan exempelvis 

vara nödvändigt för användaren att hitta hjälp genom kontaktinformation eller annan 

viktig information på sidan som ska finnas lättillgänglig, och därmed matcha 

användarens mål med besöket (Weinschenk, 2011) 

 

�25

4.0 Menyerna är strukturerade för att 
underlätta användaren att nå sitt mål. 



Annotation 5.0 

För att användaren ska känna sig trygg användes feedback för att användaren skulle 

förstå när något händer (även kallad Visibility of system status) [3]. Ett exempel på 

det här är informationen om när användaren närmar sig en frågestation. Det 

utplacerade frågetecknet skiftar färg och sänder indikationer till användaren om att 

applikationens status har förändrats. 

 

4.0: Frågetecknet byter färg och indikerar att någonting har förändrats (Visibility of System Status) [3]. 
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Annotation 6.0 

Frågornas struktur baserades 

inte endast på heuristiken 

“visibility of system status”, utan 

även “proximity”-regeln - ett sätt 

att kategorisera svarsalternativen 

(Weinschenk, 2011). En “bekräfta 

svar”-knapp finns till för att 

minimera risken för användares 

feltryckningar (Weinschenk, 

2011). 

Annotation 7.0 

Genom att dela upp längre texter i stycken skapar designteamet en förenkling av 

användarens läsupplevelse (Weinschenk, 2011). För att användaren inte ska tycka 

att det är för mycket information på en gång, är det viktigt att skapa kategorier 

(Weinschenk, 2011) I applikationerna ansåg designteamet det här som prioritet när 

designteamet designade startsidorna för att inte göra det svårt för användaren att 

hitta den information som eftersöks. 
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Annotation 8.0 

Människor är som mest motiverade när de är nära 

ett mål och vinster motiverar människor till att utföra 

en aktivitet (Weinschenk, 2011). En informerande 

text framträder exempelvis när användaren finner en 

så kallad “hemlig plats”. I detta fall får användaren 

information om att det finns ytterligare fyra platser 

som ännu inte har blivit upptäckta. Detta kan komma 

att motivera användaren till att fortsätta med sitt 

letande. 

 

Annotation 9.0 

Människor tycker om när de kan ansluta sig till 

vänner eller lära sig nya saker och det är även så 

designern bygger användare som kommer tillbaka 

(Weinschenk, 2011). Med hjälp av en poängtavla kan 

användare tävla mot varandra, samtidigt som de blir 

lärda inom området och delar poängen på sociala 

medier. 
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Grafisk profil & logotyp 

Logotyp 

En logotyp skapades för att representera Grimeton som världsarv. Logotypen har sitt 

ursprung i UNESCO’s logotyp för världsarv, men har kommit att utveckla ett “G” i 

mitten av symbolen för att representera Grimeton i allmänhet, och radiostationen i 

synnerhet (se bilaga B5). 

Grafisk profil 

En grafisk profil med färger från Grimeton redan existerande grafiska profil skapades 

även för den informativa applikationen (Se bilaga B6). Spel-applikationens utstyrsel 

har ett annorlunda syfte än den informativa applikationen. Den är därför designad 

med en lekfull stil för att locka användare av varierande ålder. Typsnittet “Futura” 

betraktas som framfusigt, samtidigt som det speglar effektivitet [5]. Det är därför 

passande i en motiverande spelapplikation som skapar mervärde vid besök hos 

Radiostationen Grimeton (Se bilaga B7).  

Det slutgiltliga steget var att programmera utifrån den visuella designen 

designteamet skapat. Programmeringen av applikationen gjordes med hjälp av 

ramverket “Bootstrap”, samt HTML- och CSS-kod. 
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Utvärderings- och 
användbarhetstester 

…ur ett användar-/UX-perspektiv 

Designteamet utförde utvärderings- och användbarhetstester. Användbarhetstester 

är nödvändigt för att veta hur produkten verkar i sitt sammanhang (Warfel, 2009). 

Testet började med att ta fram kommande användare till produkten. Det är viktigt att 

klargöra vem det är som ska testa prototypen (Warfel, 2009). Om fel personer testar 

prototypen leder det till fel data. Syftet med testet är att låta den tänkbara 

användaren utföra utvärderingen för att få ut så användbar kritik som möjligt (Warfel, 

2009). Designteamet valde att rikta in oss på personer i samma ålderspann som 

intervjuerna gjordes på eftersom att de är den huvudsakliga målgruppen och vår 

primära persona för tjänsten. Totalt fyra personer deltog i användbarhetstestet. 

       

Inför användbarhetstesterna tog designteamet fram en mall med olika uppgifter för 

användaren att använda för utvärderingen av tjänsten. Då tidsramen för projektet var 

nära sitt slut, valde gruppen att genomföra användbarhetstester med applicerad 

Think-Aloud-metod [4] som går ut på att användaren högt säger alla steg och tankar 

som kommer upp under utvärderingen. Think-Aloud-Method är en effektiv och 

övertygande metod för att få fram information om hur prototypen fungerar för 

användaren och de problem som uppstår på vägen [4]. Ett uppdragsbaserat 

användbarhetstest går ut på att användaren ska utvärdera prototypen med de 

uppgifter som tillgivs. De uppgifter som skulle utföras av användaren innebar att 

navigera sig genom applikationerna. Till exempel skulle användaren hitta kostnaden 

för ett besök, ladda ner spelet samt skapa en karaktär i spelet. Med dessa uppgifter 

ville gruppen undersöka om flödet i applikationerna uppfattades som logiskt för 

användarna. Designteamet antecknade vad användarna sade under utvärderingen 

och sammanställde resultatet. Under användbarhetstestet mättes användarens 

interaktioner med prototypen genom att analysera tid, ansträngning och 
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tillfredsställelse (Warfel, 2009). Testet undersöktes och dokumenterades om de 

användningskvaliteter och användbarhetsproblem som uppstod under testet. 

Resultat 

Vid genomförandet av ett uppdragsbaserad användbarhetstest var en 

återkommande synpunkt att menyfliken “öppettider” var missledande. Texten byttes 

istället ut mot “information”, då denna sida visar både öppettider och kostnader för 

besök. Löwgren och Stolterman (2004) menar att en övertro till testanvändares kritik 

kan skada designers roll gällande beslut angående artefakten. Denna kritik 

upprepades under tre av fyra sessioner och därför kändes förändringen av 

beskrivningstexten självklar. Annan kritik som kom upp var vart “donera-knappen” 

skulle placeras samt hur den skulle formuleras. För övrigt var användarna positiva till 

applikationens design och flöde. 

Förändring av beskrivande text 

�31



Lärdomar 

En dynamisk process 

En designprocess är en dynamisk process (Löwgren & Stolterman, 2004), vilket har 

noterats under arbetets gång. Iterationer har med jämna mellanrum gjorts för att 

skapa en säkerhet för designteamets medlemmar gällande vilka funktioner 

artefakterna ska innehålla. Löwgren och Stolterman (2004) menar att kommunikation 

är en viktig komponent för att skapa god design och designteamet har därför under 

arbetets gång haft en öppen kontakt med beställare. Detta för att båda parterna 

under hela projektets gång skulle vara i fas med varandra, samtidigt som risken för 

missförstånd minimeras. 

Tidstjuvarnas positiva egenskaper 

Designteamet fick under designprocessen kritik av examinatorer, uppdragsgivare 

och medstudenter under de olika kritik- och handledningssessionerna. 

Kritiksessionernas största nackdel har enligt oss varit dess tid, då dessa sessioner 

kräver iteration och övervägning, vilket ger känslan av en bakåtgående 

designprocess. Detta vägs dock upp av den feedback som designteamet tillges, då 

artefakten under kritiksessioner blir belyst av utomstående perspektiv (Löwgren & 

Stolterman, 2004). 

En ny lärdom inom designprocessen har varit metodiken för systemutveckling, vid 

namn  “Scrum”. Liksom kritiksessioner kan de lätt bli tidstjuvar, vilket designteamet 

upptäckte. Då designprocessens tidsram är till synes kort var det enligt designteamet 

en självklarhet att byta ut digitala tabeller, till fysiska whiteboards och färgpennor - 

allt för att effektivisera de dagliga Scrum-mötena. 

�32



Källförteckning: 

Internet-källor 

[1] https://www.agilealliance.org/agile101/12-principles-behind-the-agile-manifesto/ 

Hämtad 25-12-2017 

[2] http://www.konkurrentanalys.eu/ Hämtad 25-12-2017 

[3] https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ Hämtad 25-12-2017 

[4] https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/ Hämtad 

25-12.2017 

[5] http://idsgn.org/posts/know-your-type-futura/ Hämtad 25-12-2017 

[6] https://uxplanet.org/functional-animation-in-ux-design-what-makes-a-good-

transition-d6e7b4344e5e Hämtad 25-12-2017 

Litterära källor 

Brown, D. M. (2011). Communicating Design: Developing Web Site Documentation 

for Design and Planning. Berkeley, CA: New Riders. 

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). About face: the 

essentials of interaction design. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons. 

Koch, P. P., Rieger, S., Walton, T., Frost, B., Olsen, D., Kardys, D., Clark, J.  (2012). 

The Mobile Book. Freiburg, Germany: Smashing Magazine GmbH. 

Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik: Materialet utan 

egenskaper. Lund: Studentlitteratur. 

�33

https://www.agilealliance.org/agile101/12-principles-behind-the-agile-manifesto/
http://www.konkurrentanalys.eu/
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/
http://idsgn.org/posts/know-your-type-futura/
https://uxplanet.org/functional-animation-in-ux-design-what-makes-a-good-transition-d6e7b4344e5e
https://uxplanet.org/functional-animation-in-ux-design-what-makes-a-good-transition-d6e7b4344e5e
https://uxplanet.org/functional-animation-in-ux-design-what-makes-a-good-transition-d6e7b4344e5e


Warfel, T. Z. (2009). Prototyping: a practitioner's guide. Brooklyn, NY: Rosenfeld 

Media.  

Weinschenk, S. (2011). 100 things every designer needs to know about people. 

Berkeley, CA: Pearson Education. 

�34



Bilaga A - empiri 

Intervjuguide för användarintervju 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad är din relationsstatus? 

3. Har du några barn? Hur många? 

4. Var bor du? 

5. Hur hittar du sevärdheterna? 

6. Hur ofta åker du på utflykt till diverse aktiviteter/sevärdheter? 

7. Vilken är din favorit-sevärdhet? Varför? 

8. Åker du dit för någon annans skull eller är det av eget intresse? 

9. Vad skulle du säga är viktigt när du åker till en nöjespark/utflyktsplats? 

10. Skulle du anse dig själv som teknikintresserad? 

11. Känner du till radiostationen Grimeton i Halland? 

12. Vad vet du om den? 

13. Skulle du kunna tänka dig att åka dit? Varför/varför inte? 

14. Vad skulle få dig att ändra på det? 
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Intervjuguide för SME-intervju 

1. Vad skulle du anse är unikt med Radiostationen Grimeton?

2. Vad anser du är mest intressant och viktigt att veta gällande Grimeton?

3. Vad skulle du vilja förbättra med Grimeton?

4. Varför anser du att folk ska besöka Grimeton?

5. Hur skulle du beskriva den typiska Grimeton-besökaren?

6. Vilka egenskaper hos besökare kan anses som störande i ditt arbete?

7. Vad undrar kunderna mest dvs den vanligaste frågorna du får?

8. Vilka typer av människor besöker för tillfället inte Grimeton?

9. Hur stor andel av era besökare skulle du anse vara mer teknikintresserade än 

gemene man?

10. Vilka behov har den teknikintresserade besökaren enligt dig?

11. Vad efterfrågar de teknikintresserade besökarna mest på plats på Grimeton? 
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Intervjuguide för teknikintresserade besökare hos 
Grimeton 

1. Hur gammal är du?

2. Vilket yrke har du?

3. Vad skulle du anse är unikt med Radiostationen Grimeton?

4. Vad anser du är mest intressant och viktigt att veta gällande Grimeton?

5. Vad skulle du vilja förbättra med Grimeton?

6. Varför anser du att folk ska besöka Grimeton?

7. Vad är det med Radiostationen Grimeton som lockar just ditt intresse?

8. Hur beskriver du Radiostationen Grimeton för att locka vänner/bekanta att åka dit?

9. När du besöker radiostationen, vad är viktigt för ditt besök där? 
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Bilaga A1 

Bilaga A2 
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Bilaga A3 

Bilaga B1 (vänster) och bilaga B2 (höger) 
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Bilaga B3, B4 och B5 
 

Bilaga B6 (vänster) och B7 (höger)
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