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DESIGNSTUDIO: MOBIL
I denna designstudio har vi i grupp 3 arbetat med projek-

tet ”Pick a Tag”, en applikation där användaren söker med 

hjälp av taggar för att hitta platser att besöka. I följande 

rapport beskrivs UX statement, datainsamling, tänkta an-

vändare, designhistorik och slutligen prototypen. 

 Vi argumenterar för valda designbeslut och nämner 

den litteratur som varit relevant i designprocessen. Det 

har varit ett roligt projekt som testat våra kunskaper och 

utvecklat oss som designers. För att få en bild av alla de-

lar i processen går de att finna här nedan tillsammans 

med en beskrivning av prototyp som skapats i Adobe Xd.   
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1. UX STATEMENT

1.1 BRIEF
Pick a Tag AB är ett nyligen grundat företag med 
syftet att skapa en plattform för att förbättra den 
lokala sökupplevelsen genom crowd sourcing. 
Pick a Tag är en app som vill göra det enkelt för 
användare att hitta alla platser i sin närhet. Det 
vill säga sådan information som idag ligger ut-
spridd på olika tjänster samt information som 
kanske ännu inte är dokumenterad eller tillgäng-
lig från mobilen. 
 Pick a Tag ska göra det lättare för använda-
re, främst besökare, turister samt nyinflyttade, 
att finna nya platser genom ett detaljerat val 
med hjälp av taggar. Sökningen ska kunna ut-
föras snabbt och enkelt på en mobil, därav en 
funktion som inte är beroende av att använda-
ren själv bokstaverar sin sökning. Informationen 

kommer även att vara strukturerad i trädform 
där ett val i trädet leder till fler relaterade val-
möjligheter. Pick a Tag vill även använda sig av 
ett poängsystem med belöningar i form av loka-
la erbjudanden för att locka till sig användare.
Nästa steg skulle vara att testa konceptet på an-
vändare, begränsa den breda målgruppen och 
vidareutveckla idén till en användarvänlig pro-
dukt som underlättar för användare i deras var-
dag. 
 Idag finns det ingen applikation som sam-
lar all information om det man söker utanför sitt 
hem. Du får som regel ladda ner och använda 
många olika applikationer för att exempel hitta 
restauranger, event, och shopping. Viss infor-
mation är även svår att hitta, exempel vart toa-
letter ligger och vilken utrustning som finns på 
vilka lekplatser, detaljer som främst lokalbefolk-
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1. UX STATEMENT
ningen har kännedom om. Nu ska användarna 
hjälpas åt lösa detta så att informationen blir till-
gänglig för alla. Och där ska Pick a Tag stå som 
mellanhand.
 
1.2 AVGRÄNSNING
På grund av begränsad tid har det gjorts ett 
flertal avgränsningar i detta arbete. Dessa av-
gränsningar har främst varit i form av bortvalda 
funktioner såsom “Lägg till plats” och fliken med 
inställningar i menyn. Detta då det valts att foku-
sera på de delar av applikationen som varit uni-
ka och försäljningsdrivande, till exempel tagg-
systemet och de spelinspirerade delarna.
 Det har även gjorts avgränsningar gällande 
kartan och dess funktioner. Projektteamet val-
de att inte lägga ner tid på att lösa utmaningar 
gällande vägbeskrivningar i kartvyn då det inte 

var de mest drivande funktionerna i appen. De 
var även utmaningar som skulle kräva lång tid 
i förfogande, tid som beslöts vara mer värdefull 
att ägna åt andra delar av arbetet. De funktio-
ner som skulle behöva utforskas och kodas till 
kartvyn skulle även kunna överstiga de kunska-
per och möjligheter projektteamet har. 
 Ytterligare en avgränsning gjordes, detta 
gällande skillnaden mellan den inloggade an-
vändaren och den oinloggade. Det skapades två 
separata personas för dessa sidor av appen och 
huvudfokuset lades på primärpersonan, använ-
daren som inte loggar in utan främst använder 
applikationen för att hitta en plats utan att lägga 
tid på att recensera och betygsätta. På grund 
av denna avgränsning nedprioriterades de funk-
tioner som är synliga efter inloggning, såsom 
meny, profil och tävlingsrelaterad information.
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2. DATAINSAMLING

2.1 INTERVJUER
Intervjuer genomfördes för att hitta mål och be-
hov hos våra tilltänkta användare för att göra en 
framtida prototyp ännu mer lönsam (Cooper et 
al., 2014). Intervjuerna var av semistrukturerad 
karaktär; öppna frågor av typen berättarfrågor 
för att få fram så mycket information som möj-
ligt då målet var att utforska användarnas mål 
och behov istället för givna problem (Eriksson & 
Hultman, 2014). 
 Totalt genomfördes tio intervjuer, med olika 
åldersgrupper vid fyra olika tillfällen. Alla inter-
vjuer följde en förbestämd intervjuguide (se bi-
laga Intervjuguide). Sju av de intervjuer som ge-
nomfördes var mer djupgående, medan tre var 
kortare. Under intervjuerna ställdes både frågor 
gällande vilka kanaler som användes innan och 

under resor, samt om vad som skulle få använ-
darna att recensera och vad som idag fick dem 
att recensera. Svar på frågan: “Vad får dig att 
recensera” var oftast att användarna inte gjorde 
det alls, eller om något var särskilt positivt eller 
negativt. På frågan “Vad är jobbigt med att re-
censera idag” var svaret enhälligt att det tar tid 
och att användarna inte får något för det.
 Frågor om recensioner användes i intervju-
erna för att försöka finna någon form av moti-
vation att använda i en framtida prototyp. Detta 
gör det givande för användare att vilja recense-
ra, då det blir ett viktigt redskap då slutappen 
ska grundas i att lokalbefolkning och resenärer 
kan recensera platser och aktiviteter de besökt.
 Utöver dessa intervjuer genomfördes även 
en strukturerad expertintervju med Turistbyrån i 
Halmstad, den följde också en intervjuguide (se 
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2. DATAINSAMLING
bilaga Intervjuguide - Expert).

2.2 OMVÄRLDSANALYS
För att skapa en uppfattning om vad som redan 
florerar ute på arbetsmarknaden kring sökande 
av olika slag utfördes fem olika omvärldsana-
lyser, målet med detta var att få inspiration och 
idéer till vad för system som redan idag funge-
rar och vilka som inte (Brown, 2011). Detta då 
det är viktigt för varje designteam att förstå vil-
ka möjligheter och svårigheter som finns med 
det givna uppdraget (Cooper et al., 2014). Om-
världsanalyser genomfördes på följande appli-
kationer: 

• Öppet Gotland

• Lekplatsen Göteborg

• Tripadvisor

• Google Local Guide

• Google Trips

Dessa olika applikationer visade på olika sätt 
hur ett sökande efter aktiviteter och sevärdheter 
kunde göras. Visa av dem hade nischat sig på 
ett geografiskt område (Öppet Gotland) eller ett 
specifikt användningsområde (Lekplatsen Gö-
teborg), medan andra täckte in avsevärt större 
områden, både geografiskt och aktivitetsmässigt 
(Tripadvisor, Google local guide, Google trips). 
Samma frågor ställdes under alla fem omvärlds-
analyser (se bilaga Frågor till omvärldsanalys).
 Efter en sammanställning av omvärldsanaly-
serna kunde det konstateras att det redan fanns 
applikationer med väldigt etablerad information 
om det som detta projekt efterfrågade. Därför 
blev det fortsatta arbetet, förutom att utveckla 
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2. DATAINSAMLING
projektet, att också finna en nisch som spetsar 
projektet och kommer få det att sticka ut när den 
jämförs med de redan befintliga applikationerna. 
 
2.3 LITTERATURSTUDIE
Under projektet genomfördes även litteraturstu-
dier i både kurslitteratur och övrig relevant litte-
ratur, där mobil utveckling, målinriktad design 
och den agila arbetsmetoden SCRUM hade hu-
vudfokus. Den målinriktade designen användes 
framför allt under första delen, som stöd för de 
användbarhetsstudier som utfördes (Cooper et 
al., 2014). SCRUM användes framför allt i andra 
delen, som ett stöd vid utveckling och utvärde-
ring av prototypen [5]. Litteraturen som använts 
finns listad i rapportens referenslista i slutet av 
detta dokument.

2.4 ENKÄTUNDERSÖKNING
En enkätundersökning genomfördes för att få 
ett större antal svar kring hur användare plane-
rar sina resor och vad de använder sig av för 
tillvägagångssätt. Enkäten lades ut i två  face-
book-grupper: “Vi som gillar att resa” och “Hän-
der i Halmstad”. Totalt svarade 30 stycken med-
lemmar (se bilaga Enkätfrågor). Den insamlade 
informationen visade att sociala medier oftast 
används vid sökande av information under själ-
va resan medan Google och Tripadvisor var 
vanliga tjänster för att finna information gällande 
resor. Något som flera av de som svarade på 
enkäten saknade var dock toaletter och mer de-
taljerad information gällande exempelvis restau-
rangers utbud. 
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2. DATAINSAMLING

2.5 CARD SORTING
För att bättre förstå användarna genomfördes 
en stängd Card Sorting [4]. Sex personer fick 
placera ut 15 taggar under de fyra huvudkate-
gorierna. På detta sätt blev det tydligare vad an-
vändare förväntar sig ska finnas under de olika 
kategorierna. De flesta kategorier fick säkra re-
sultat med 100% placering medan vissa place-
rades under flera huvudkategorier då deras till-
hörighet inte var självklar (se bilaga Resultat av 
Card Sorting). Detta var platserna “toalett” och 
“systembolaget”. Dessa kommer att läggas i de 
kategorier de placerats under flest gånger.

2.6 ANVÄNDBARHETSTESTER
Det genomfördes användbarhetstester vid två 
tillfällen under projektet för att se så att prototy-

perna mappade mot användarna och för att få 
feedback på vad som fungerade och inte. Pro-
totyperna som användes var två olika typer av 
interaktiva wireframes vilka är väldigt bra för att 
enkelt och snabbt visa hur designen är menad 
att fungera när den är färdig (Koch et al., 2012). 

A N V Ä N D B A R H E T S T E S T  1
När prototypen i InVision var klar genomfördes 
fem användbarhetstester, detta då fem tester 
brukar sammanfatta de flesta fel och samla in 
den viktigaste feedbacken [1]. Testen dokumen-
terades både via ljudinspelning och skärmin-
spelning för en enklare transkribering. Använ-
darna fick följa ett scenario där de skulle leta 
upp en italiensk restaurang i Göteborg som var 
både barnvänlig och hade bra toaletter. Think 
aloud [2] användes för att på bästa sätt fånga in 
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2. DATAINSAMLING
användarnas åsikter och spontana tankar vid in-
teraktionen med prototypen .
 Feedback som mottogs vid den första om-
gången användbarhetstester var både positiv 
och negativ (se bilaga Resultat Användbarhets-
test 1). Designen upplevdes enkel och stilren 
och de flesta symbolerna var tydliga. Kritiken 
belyste dock, bland annat, den otydliga symbo-
len för “Lägg till plats”(se bilaga 7.2 fig. 21) och 
att det saknades en “Ok”-knapp på platsen där 
användaren valde “När” och “Var”(se bilaga 7.2 
fig. 23). Efter att alla kritik sammanställts disku-
terades varje punkt tills beslut tagits kring alla 
punkter på listan.

A N V Ä N D B A R H E T S T E S T  2
Den andra omgången användbarhetstester gjor-
des genom en andra prototyp gjord i adobe XD 

där varje testperson fick gå igenom flera uppgif-
ter som tagits fram för att testa applikationens 
bredd såväl som hur användaren förstod gräns-
snittet (se bilaga Material Användbarhetstest 2). 
Testen utfördes på fyra olika användare varav 
tre av dem ej använt någon av de tidigare pro-
totyperna och inte var insatta i applikationskon-
ceptet. Testet dokumenterades genom obser-
vation och inspelning av testpersonens skärm, 
samt att testpersonen ombads narrera sitt tan-
kesätt och vad den gjorde enligt think aloud 
principen [2]. Efter att testet var färdigt genom-
fördes en kort semistrukturerad intervju av re-
flexiv karaktär med testpersonen för att identifie-
ra svagheter i designen eller vad som fungerade 
väl (Eriksson & Hultman, 2014; se bilaga Resul-
tat Användbarhetstest 2).
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3. ANVÄNDAREN

3.1 PERSONA
I detta designprojekt användes två olika personas, en 
primärpersona som inte loggade in på applikationen och 
en sekundärpersona som loggade in. Personas är bra för 
visualisera mål och behov i en miljö där dessa kan vara 

svåra att greppa, de ger en ny mo-
tivation då inblandade i designpro-
cessen får en mer konkret bild av 
hur slutanvändaren känna (Cooper 
et al., 2014). Och genom att ha två 
olika personas kunde de två sid-
orna av appen utvecklas med rätt 
målgruppers behov och motivation i 
åtanke.

P R I M Ä R P E R S O N A
Användargruppen är bred och en 
generalisering gjordes gällande 
personans kön, ålder och familjesi-
tuation. Primärpersonans mål, mo-
tivation och inspiration baserades 
på både de intervjupersoner vi gjort 
och den målbild beställaren beskri-
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3. ANVÄNDAREN

vit för oss i designgruppen. Primärpersonans behov och 
motivationer var vitala vid designbeslut och hjälpte till 
att avgöra vid vägskäl, Josef var alltså användarnas röst 
som var menad att vägleda oss genom designprocessen 
(Brown, 2011). 

S E K U N D Ä R P E R S O N A
Sekundärpersonan användes vid 
beslut gällande de delar av applika-
tionen som syntes vid inloggning. 
Dessa var bland annat menyn, 
möjligheten att recensera, spara, 
belönas och samla poäng. Denna 
persona beslöts vara sekundär då 
huvudfokuset las på de funktioner 
som används oberoende av inlogg-
ning. Sekundärpersonan bygger 
på, precis som primärpersonan, 
på generaliseringar kombinerat 
med intervjuer och enkätsvar. Till 
skillnad från i primärpersonan in-
gick här intervjuer som inkluderade 
spelrelaterade frågor. 
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3. ANVÄNDAREN

3.2 SCENARIOS
Olika scenarios skapades utefter primära och 
sekundära personans intresseområden för att 
beskriva hur de utifrån sina olika behov skul-
le använda applikationen (Cooper et al., 2014). 
Störst fokus har dock lagts på primärpersonan.

K O N T E X T S C E N A R I O
-  P R I M Ä R P E R S O N A

”Josef är på besök I halmstad med sin familj. 
Han har aldrig varit i staden förut och behöver 
hitta aktiviteter utöver de övergripande planer 
familjen har gjort. Han tar fram sin telefon och 
öppnar appen Pick a tag. Han väljer några ka-
tegorier som hans familj kan tänka sig göra och 
genast dyker det upp förslag. Det dyker även 
upp ett antal olika taggar som hjälper honom att 

filtrera ner alternativen. Plötsligt märker han att 
hans barns blöja behöver bytas. Han väljer då 
att leta efter toalett och får förslag på alternativ 
i närheten. Han får upp en tagg med skötbord 
som filtrerar ner sökningen ytterligare. Han hit-
tar snabbt ett passande ställe i närheten och går 
dit.”

-  S E K U N D Ä R P E R S O N A

”Anna ska ut på date med sin särbo som kom-
mer ner från göteborg. De har redan besökt de 
vanligaste ställena i halmstad och anna är su-
gen på någonting nytt. Hon öppnar appen Pick 
a tag för att se om hon kan hitta något ställe 
som hon inte besökt tidigare. Hon ser att det 
finns en tapas-bar inom gångavstånd från hen-
nes lägenhet och beslutar sig för att prova den. 
Både Anna och hennes pojkvän var väldigt po-
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3. ANVÄNDAREN
sitivt överraskade över sin upplevelse och Anna  
bestämmer sig för att betygsätta restaurangen. 
För sitt besvär belönas hon med en viss summa 
poäng.”

K E Y P A T H  S C E N A R I O
-  P R I M Ä R P E R S O N A

”Josef och hans familj har tagit tåget till göte-
borg på en dagsresa. Väl där så är deras sche-
ma öppet tills de måste ta sig tillbaka till statio-
nen för att åka hem klockan 18:00.
 Josef tar upp sin telefon och öppnar appen 
Pick a tag. Han väljer kategorin “aktiviteter” och 
får upp en massa taggar att välja mellan. Han 
väljer “nöje” och “barnvänligt”, och får upp för-
slaget “Universeum” på kartan. Han ser att det 
är ett uppskattat ställe, och de bestämmer sig 
för att gå dit. 

 Efter en lyckad eftermiddag så är familjen 
hungrig. Josef tar fram Pick a tag igen och väljer 
kategorin “mat och dryck”. De vet inte riktigt var 
de vill äta, men Josefs dotter är inställd på ham-
burgare. Josef skriver in “hamburgare” i sök-
fältet och får upp det som vald tagg. På kartan 
dyker det då upp ett erbjudande från en restau-
rang i närheten där det ingår gratis förrätt. Josef 
klickar på erbjudandet och ser att restaurangen 
är välrecenserad och är barnvänlig, så de väljer 
att gå dit. 
 Måltiden uppskattades och Josef betygsätter 
snabbt sin upplevelse via de taggar han ser på 
restaurangens sida. Detta gav honom tillräckligt 
med poäng för att avancera en nivå och ser en 
ny medalj på sin profil.”
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3. ANVÄNDAREN
E D G E C A S E  S C E N A R I O
-  P R I M Ä R P E R S O N A

”Josef är ute efter att hitta en restaurang där 
han och hans familj kan äta en lite finare kvälls-
mat. I appen Pick a tag ser han ett nytt ställe 
på kartan med taggar som är relevanta till hans 
sökning men med väldigt få recensioner, så han 
bestämmer sig för att kolla upp det. Enligt goog-
le street view så ligger den här nya, fina restau-
rangen i ett ganska skumt område, och finns 
inte utsatt på varken deras karta eller på eniros 
karta. Josef inser att det är någon som lagt till 
en tagg felaktigt eller med avsikt. Josef bestäm-
mer sig för att flagga stället så att det kan kont-
rolleras om det faktiskt existerar eller inte.” 
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4. DESIGNHISTORIK

4.1 SKISSER
Designarbetet var agilt och low fidelity skis-
ser följdes av feedback för att sedan återgå 
till skisser igen. Detta gjordes i flera varv tills 
designen uppnådde de användarmål som för-
väntades. 
 Det viktigaste med skissningen är inte 
att de blir visuellt tilltalande, de är främst till 
för att visa funktion och placering. Något en 
snabb, inte helt perfekt, skiss kan göra bättre 
än en utformad i ntill detaljdesign (Zaki War-
fel, 2009).
 Här följer tre ev de skisser som banade 
vägen för den produkt som presenteras under 
rapportens nästa del. 

S K I S S  2
Fig. 4 visar en tidig startsida av ap-
pen med de fyra huvudkategorier-
na, sökfunktion, mikrofon, gps och 
en knapp i mitten för att gå vidare.

Fig. 5 visar en tidig startsida 
av appen på ett alternativt ut-
seende. Här finns karta, valda 
taggar och taggalternativ.

Fig. 3 visar en whiteboardskiss på 
startsidan i applikationen som visar 
huvudkategorier, karta, valda taggar, 
taggalternativ och knappen ”Lägg till 
tagg”. 
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4. DESIGNHISTORIK

4.2 KRITIKSESSIONER
Under designprojektets gång utfördes tre kritik-
sessioner där vi i klassen fick ge feedback på 
varandras prototyper under totalt 60 minuter. 
Genom att vid upprepade tillfällen visa upp våra 
prototyper öppnade vi upp för kritik vi själva 
kunde varit för insatta för att se, vilket är vitalt 
för att upptäcka problem och svårigheter i ett ti-
digt skede (Koch et al., 2012).

K R I T I K S E S S I O N  1
Under kursens första kritiksession visades två 
olika varianter av produkten i low-fi skisser (se 
bilaga 7.2 fig. 18). Vår brief presenterades med 
en liten förklaring av skisserna. Vid detta tillfälle 
hade de första intervjuerna genomförts tillsam-
mans med en omvärldsanalys. Den mest frek-

venta kritiken  gällde den stora mängden inne-
håll samt svårigheter med att få produkten unik. 
Det nämndes konkurrenter såsom Tripadvisor 
och Google Local Guide, vilka även hade tittats 
på under omvärldsanalysen. De flesta fråge-
tecken berörde funktionaliteten, som hur ägarna 
av platserna ska ta del av relevant information 
samt hur informationsstrukturen ska vara upp-
byggd.

K R I T I K S E S S I O N  2
Vid kursens andra kritiksession togs vår InVi-
sion-prototyp med (se bilaga 7.2 fig. 21-23). 
Denna prototyp var visuellt utvecklad men inte 
fullt funktionell då InVision begränsade inter-
aktionsmöjligheterna. Alla grupper uttryckte 
missnöje med symbolen för “Tjänster” samt ifrå-
gasatte vad huvudkategorin skulle innehålla. Ef-
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4. DESIGNHISTORIK
ter flera diskussioner beslöts det att symbolen 
skulle finnas kvar i brist på bättre motiv. Card 
Sorting fick även stå som beslutsgrundande gäl-
lande vilka taggar som skulle finnas under hu-
vudkategorin.
 Feedbacken på kritiksessionen var även po-
sitiv och kommentarerna berörde återigen den 
visuella delen, såsom färgval och typsnitt. Kri-
tiken listades sedan upp efter sessionen och 
gruppen gick igenom lösningsförslag till varje 
punkt. 

K R I T I K S E S S I O N  3
I kursens tredje och sista kritiksession så mot-
togs kritik från både andra projektgrupper samt 
projektets beställare. Det som visades upp un-
der denna session var en mer genomarbetad 
version av xd-prototypen samt de övriga visuella 

arbetet som genomförts då den kodade proto-
typen i Andriod studios inte var tillräcklig för att 
visa som exemplar. Från de andra projektgrup-
perna var kritiken framför allt fokuserad på det 
visuella, som större taggar, ha menyn på ett an-
nat ställe och att det blev ett rörigt intryck då det 
var mycket på applikationens förstasida. Kritiken 
från projektets beställare hade fokus på mer 
praktiska saker som att det borde finnas flera 
kategorier att välja mellan och att användaren 
istället för en karta kanske skulle  kunna välja 
att få se bilder på platsen de befinner sig på.
 
4.3 MAPPNING MOT PERSONA
Här nedan följer beskrivningar på hur primär-
personans och sekundärpersonans egenskaper 
och mål har påverkat utformningen av applika-
tionen, både funktionellt och visuellt.
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4. DESIGNHISTORIK
P R I M Ä R P E R S O N A
Primärpersonan (se fig. 1) Josef Andersson fö-
redrar att vara spontan och bekväm, för att ge 
honom bästa möjliga upplevelse har vi därför 
designat Pick a Tag på ett sätt som gör det lätt 
för Josef att hitta på saker spontant. Dessa sa-
ker kan han själv skräddarsy genom filtrering, 
med hjälp av taggarna, så att han snabbt och 
enkelt kan se vad det finns att göra helt anpas-
sat efter hans behov. 
 Josef vill inte heller slösa tid utan vill snabbt 
och enkelt hitta nya spännande upplevelser. På 
grund av det har designen gjorts minimalistisk 
utan störande moment. Användaren ska snabbt 
kunna filtrera bort sådant som inte är av intres-
se. Josef vill även vara grundligt informerad, på 
grund av detta kan inloggade användare betyg-
sätta individuella taggar så att varje plats går att 

bedöma i detalj.   

S E K U N D Ä R P E R S O N A
För sekundärpersonan (se fig. 2) Anna Karlsson 
är det viktigt att bli belönad för utfört arbete. På 
grund av detta finns där inte bara poäng i spel-
valuta utan även en chans att belönas med er-
bjudanden i lokala butiker.    
 Anna vill även gärna hjälpa sina medmänn-
iskor, men hon är inte extrovert och vill gärna 
arbeta självständigt. På grund av detta går alla 
poäng att samla in individuellt, Anna kan alltså 
hjälpa andra användare helt på egen hand utan 
att interagera med några medspelare. 
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5. PROTOTYP

5.1 STARTSIDA
H U V U D M E N Y
Högst upp finner användaren menyn. Om användaren inte är inloggad 
står det ”Logga in” längst upp till vänster och om användaren är inloggad 
finner användaren sin profilbild och level på samma ställe. 

19

FIG. 6

T A G G F Ö N S T E R
Taggfönstret är uppdelat i två delar för att tydligt skilja de taggar användaren valt och de använ-
daren har att välja mellan. Om det inte görs en uppenbar delning kan det leda till förvirring hos 
användaren då de själva skapar mönster som inte ska vara där (Weinschenk, 2011). Taggfönst-
ret går även att swipa upp och ner för att få kartan mer eller mindre synlig.

H U V U D K A T E G O R I E R
Under huvudmenyn finner vi 12 huvudkategorier  varav fem är syn-
liga i taget, det går att scrolla åt båda håll. Dessa är stora i för-
hållande till andra delar av appens startskärm då det gör det tyd-
ligt för användarna att de är viktigast (Shedroff & Noessel, 2012).                                                                                                                                       
Användaren trycker på de huvudkategorier som är av intresse och tag-
garna anpassas därefter. 



5. PROTOTYP

5.2 HITTA NÄR
Om användaren vill kolla upp något på en tidpunkt 
lägre fram kan användaren trycka på den vänstra 
kartknappen i botten av kartan på startsidan för att 
komma till denna sida där användaren kan välja vid 
vilken tidpunkt användaren vill se platser. 

T I D 
Användaren kan välja mellan vilka tider denne vill 
se platser. Detta gör så att platser sorteras bort om 
de är stända.

D A T U M
Användaren kan även välja mellan vilka dagar plat-
serna ska gälla, exempelvis om användaren ska till 
en annan stad och vill kolla i förväg vad som går att 
göra under just de dagarna. 
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5. PROTOTYP

5.3 HITTA VAR
Användaren kan även välja vilken plats kar-
tan ska visa ifall det inte önskas visa vart 
användaren befinner sig just nu. 
 Användaren kan i så fall söka på en 
adress eller stad i sökfältet , se att platsen 
blir rätt på kartan och sen trycka på ”Klar” 
när rätt plats är vald. 
 Detta kan vara bra om användaren ska 
någon annanstans och vill kolla i förväg, el-
ler letar plats åt någon annan som inte har 
möjlighet.
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5. PROTOTYP

5.4 SÖKFUNKTION
Vid kritksessioner och användbarhetstester öns-
kades gång på gång ett tydligt och stort sökfält 
vilket resulterade i denna sökfält som omvand-
lar sökresultatet till taggar, alternativt relaterade 
taggar om sökordet inte går att finna. 
 Utöver sökrutan finns även en knapp för rös-
tinmatning så att användare som inte har möjlig-
heten att knappa in bokstäver enkelt ska kunna 
söka med hjälp av en mikrofon. I och med att 
knappen måste tryckas på innan användaren 
säger sina sökord minskas risken för att appen 
skulle kunna snappa upp ord utan att det är me-
ningen, och då det endast är enskilda ord som 
ska uttalas blir risken att systemet missförstår 
mindre (Shedroff & Noessel, 2012). 
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5. PROTOTYP

5.5 PLATSSIDA
När användaren klickat in sig på en plats på kartan möts denne 
av denna platssida. Här visas ett fotografi, namn, sammanfattat 
betyg och beskrivning. 

T A G G A R 
Under headern visas platsens taggar. Dessa är ifyllda beroende 
på hur bra de är. Den inloggade användaren får även en plus-
tagg där denne kan lägga till nya taggar. 

R E C E N S I O N E R 
Användaren kan även fälla ut recensionerna och däri läsa om 
vad andra besökare tyckt om platsen. Dessa går att sortera ”A-
Ö”, ”Nyast”, ”Äldst”, ”Bäst först” och ”Sämst först”.

I K O N E R
Längst ner finner den inloggade användaren ikonerna ”recense-
ra”, ”dela” och ”spara”. 
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5. PROTOTYP

5.6 BETYGSÄTT TAGG
Utöver sökrutan finns även en knapp för röstin-
matning så att Den inloggade användaren kan, 
utöver att lägga till nya taggar, även betygsät-
ta nuvarande taggar. Detta görs genom att ge 
varje tagg en till fem stjärnor. Detta för att ge 
användarna, inloggade som oinloggade, en tyd-
ligare bild av detaljupplevelsen. Dessa detaljbe-
tyg sammanställs sedan till platsens helhetsbe-
tyg. Endast taggar relaterade till platsen visas, 
det finns alltså inte samma detaljtaggar på varje 
ställe.
 Både att betygsätta och recensera kan ge 
den inloggade användaren poäng som använ-
daren sen kan byta mot lokala erbjudanden.
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5. PROTOTYP

5.7 MENY
När användaren swipar ner menyn längst upp möts denne av 
en lite profil, inställningar och flera kategorier.  

P R O F I L
I sin profil kan användaren se sitt namn, vunna medaljer, level 
och antal poäng. Poäng får användaren när denne recenserar, 
betygsätter och adderar nytt innehåll till applikationen, t.ex. läg-
ger till en plats på kartan. 

I N S T Ä L L N I N G A R
Under inställningar, de tre prickarna till höger i profilen, kan an-
vändaren exempelvis ändra lösenord, adress och profilbild. 

I N F O R M A T I O N
I den sista menyrubriken innan ”Logga ut” kan användaren fin-
na information om poäng och levelsystem. 
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5. PROTOTYP
M I N A  R E C E N S I O N E R
Om användaren vill ändra i, 
läsa eller radera någon av 
sina recensioner. Recensio-
nerna går att sorter via hu-
vudkategorier och datum.

REKOMMENDATIONER
Du kan rekommendera plat-
ser till andra och andra kan 
rekommendera platser till dig. 
Dessa visas här.

B E S Ö K TA  P L AT S E R
Om användaren glömmer att  
recensera går det att nå de fem 
senaste platserna man besökt 
under varje huvudkategori.
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5. PROTOTYP
S PA R A D E  P L AT S E R
Om användaren gillade en 
särskild plats kan användaren 
spara platsen så att den blir 
lätt att hitta, recensera och re-
kommendera till andra.

E R B J U DA N D E N
Om användaren vill se vilka 
lokala erbjudanden som är 
relevanta går dessa att finna 
här. Det går även att se erbju-
danden i andra städer.
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5. PROTOTYP

5.8 DESIGNVAL
S Y M B O L E R

Appen använder sig av symboler i kombination 
med text för att användaren snabbt ska förstå 
vad huvudkategorierna betyder, recognition 
rather than recall [3]. Symbolerna är sedan även 
utplaserade på kartan vid markering av plat-
ser så att den visuella upplevelsen är tydlig och 
konsekvent, vilket förenklar för användaren [3]. 

F Ä R G V A L
Beställarens önskemål var ett färgtema i grönt 
tillsammans med en känsla av lugn och pålit-
lighet. På grund av detta valdes två nyanser av 

en nedtonad mossgrön tillsammans med olika 
nyanser av grå, detta var även hur personer-
na beskrev prototyperna under användbarets-
testerna. Dock så var urvalet av testpersoner 
inte jättebrett och på grund av det vet vi inte 
hur personer av annan bakgrund skulle kunna 
uppfatta färgerna. Färger kan nämligen uppfat-
tas på olika sätt beroende på exempelvis kultur 
(Weinschenk, 2011).  
   Det behövdes även en kontrastfärg för att ur-
skilja särskilda delar i appen. För att göra detta 
mer behagligt för användarens öga valdes en 
orange färg som talade tillsammans med den 
gröna istället för en komplementerande, detta 
resulterade i ett livligt men inte skrikande intryck 
(Bergström, 2015).  
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7. BILAGOR

7.1 EMPIRI
I N T E R V J U G U I D E 
• Hur gör du för att hitta ställen när du kommer till en ny stad?

• Vad använder du för verktyg?

• Hur skulle du vilja hitta? (digitalt hjälpmedel)

• Finns det något du skulle vilja hitta men inte vet hur du skulle hitta? Vad?

• Vilka svårigheter upplever du när du försöker hitta något?

• Google maps? Varför? Något dåligt?

• Recenserar du ställen du besöker?

• Vad får dig att recensera?

• Vad skulle kunna få dig att recensera?

• Vad är jobbigt med att recensera idag?

• Spelar du något? T.ex. mobil/dator/tv

• Varför spelar du?

• Vad gör ett spel bra?

• Vad gör ett spel dåligt?

• Vilket är ditt favoritspel? Varför?

 
I N T E R V J U G U I D E  -  E X P E RT
• Vilka brukar komma hit och besöka er?

• Vilka är de vanligaste frågorna de ställer?

• Finns det frågor ni känner att ni har svårt att svara på? 

• Vad upplever ni är populärt bland turisterna?

• Vilken är den mest udda fråga ni har fått någongång? 

• Brukar ni rekommenderas någon webbsida eller applikation som hjälp för era besöka-

re? Annan än er egen? Varför?

• Varför tror ni besökare väljer att komma hit snarare än att använda applikationer eller 

webbsidor?

• Vad skulle ett digitalt hjälpmedel kunna hjälpa er med? 

F R Å G O R  T I L L  O M VÄ R L D S A N A LYS
• Vad finns?

• Hur marknadsför dem sig?

• Hur nischar de sig?

• Hur ser deras sökfunktion ut?

• Vilka brister har dem?

• Varför gillar kunder dem?

E N K ÄT F R Å G O R
• När du reser till en ny stad, vilka kanaler använder du oftast för att hitta information? 

• Hur välplanerad är din resa?

• Använder du dig av några särskilda appar och tjänster för att hitta nya saker under 

din resa?

• Finns det någon negativ aspekt med de appar och tjänster du använder idag?

• Finns det något du har svårt för att hitta med de medel du använder idag?

• Övrig kommentar

R E S U LTAT  AV  C A R D  S O RT I N G
Att Göra: 
66% H&M 100% Tivoli 100% Badstrand  83% Nattklubb
100% Museum 33% Frisör 33% Toalett 16% Systembolaget 
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7. Bilagor
Boende:  
100% Camping 100% Hotell 16% Toalett
Mat & Dryck:  
100% Bar 100% Italisk restaurang 100% Café 100% Burger King 66% Systembolaget 
16% Nattklubb 
Tjänster: 
50% Toalett 100% Vårdcentral 33% H&M 16% Systembolaget 16% Nattklubb 

RESULTAT ANVÄNDBARHETSTEST 1
• Tydligare symboler på kartan
• Lägg till plats trodde användaren var var man var på kartan
• Oklart vad som menas med tjänster, vad som ingår i kategorin, otydlig ikon
• Nu vill jag egentligen trycka på sök så att jag vet att jag går vidare
• Användaren vet inte vad denne ska göra när denna hittat en plats
• Markera vad som är vad redan på karta
• Förstår inte att man kan bläddra mellan restaurangerna i platsfönstret
• Efterlyser sparning, spara som favorit så att man kan hitta dit senare
• Ville ha fler sökfält, användaren såg inte sökfältet
• Gillade färgerna, simpelt trots mycket grejer
• Ibland vill man inte leta bland alla taggar utan användaren vill söka på ett keyword 
• Oklart vad LVL längst upp innebär
• Gillade samla poäng för erbjudanden
• Det borde finnas en “Okej”-knapp när man valt sina taggar
• Problem med hur man väljer att se en adress eller stad användaren inte redan befinner sig i
• Vet inte hur användaren ska hitta en tagg om den inte finns, går det att söka på allt?
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MATERIAL ANVÄNDBARHETSTEST 2
-  U P P G I F T E R
• Logga in 
• Hitta någonting inom området “kultur”
• Få kartan att visa vad som är barnvänligt och har djur
• Lägg till taggen “lärande”
• Hitta en plats du vill ta dig till och spara den
• Vilka öppettider har sofiaparken?
• Vilka platser har du sparade?
• Vad finns det för erbjudanden? Kan du utnyttja dem alla?
• Vad gav du för recension till “lejonzooet”?
• Logga ut

-  I N T E R V J U G U I D E
• Kan du beskriva ditt första intryck av appen?
• Var det någonting speciellt du reagerade på när du testade appen?
• Var det någonting du tyckte speciellt bra om?
• Var det någonting du tyckte fungerade mindre bra?
• Hade du svårt att förstå hur du skulle göra vid något tillfälle? 
• Vad skulle du ändra med appen om du fick chansen?
• Känner du att du skulle använda appen?

RESULTAT ANVÄNDBARHETSTEST 2
• Gillar färgerna
• Meny annorlunda, kanske tre sträck
• En annan symbol för ”spara”
• Användaren vet inte om att man kan scrolla bland taggarna
• Vet inte att man kan bläddra mellan platser
• Appen är lite komplex, enklare att googla
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• Hade varit kul med “populära taggar i ditt område”
• Vänstercentrerad text på platssidan
• Svårt att ta sig bakåt i menyn
• Användaren förstår inte vad ”level” och ”nivå” är
• Behöver en beskrivning av syfte innan inlogg/registrering 
• Svårt att hitta menyn
• Appen borde fråga om man vill spara innan den sparar
• Användaren tycker att menyn känns för liten, kommer råka dra ner mobilens aktivitetsfönster
• Vill kunna se sina facebookvänner, kanske vad de rekommenderar

7.2 HISTORIK OCH SKISSER

FIG. 18

FIG. 19

FIG. 20

SKISS 1
Fig. 18 visar en tidig wireframe där de 
olika funktionerna i appen försökte fin-
na sin plats. Där fanns huvudkatego-

rier, gps, sökfunktion, 
mikrofon och en knapp 
för att gå vidare till kar-
tan, placerad i mitten 
på bilden till vänster 
och längst ned till hö-
ger i den mittersta bild-
en. 
 Denna idén valdes 
sedan bort då bland 
annat antal klick be-
hövde minimeras.

SKISS 2
Fig. 19 visar två 
olika versioner 
av startsidan till-
sammans med en 
skiss på menyn 
och headern. I den 
vänstra bilden är 

SKISS 3
Fig. 20 visar två sidor av en al-
ternativ version av applikationen, 
förstasida och platssida. Denna 
diskuterades men ansågs för 
plottrig.   

taggfönstret nedfält och i den mittersta är kartan inte syn-
lig än då användaren behöver klicka på pilen för att gå 
vidare. Den vänstra skissen utvecklades sedan vidare.
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SKISS 4
Fig. 21 visar startsi-
dan på InVision-pro-
totypen. Här finns en 
meny/header, fyra 
huvudkategorier, välj 
dag, välj plats, välj 
prisklass och lägg till 
tagg. 
Denna prototyp fick 
mycket kritik vilken 
användes vid skapan-
det av nästa prototyp. 

SKISS 5
Fig. 22 visar platssidan 
i InVision-prototypen. 
Här finns plats för ett 
fotografi, namn, stjärn-
betyg och prisklass(här 
provisoriskt visat med 
trekanter). Under detta 
finner användaren plat-
sens taggar, beskriv-
ning och recensioner. 

SKISS 6
Fig. 23 visar sidan användaren kommer till när denne 
trycker på den lilla runda kartikonen ovanför taggfönstret.  
Här kan användaren välja vilken plats huvudkartan ska 
visa. Detta är också från InVision-prototypen.  

FIG. 21

FIG. 22

FIG. 23


