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Röda Korset rekryteringstjänst

Designlösningen är en webbsida, ett lokalt system vars mål är att digitalisera den nuvarande 
rekryteringsprocessen och hjälpa verksamhetsledare inom organisationen att på ett enkelt sätt följa, 
matcha och underlätta placering av volontärer inom olika verksamheter i Röda Korset Halmstad. 
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Sammanfattning
Designlösningen och projektrapporten har tagits fram av 
ett designteam på fem universitetsstudenter som läser 
kursen Designstudio - Webb inom programmet Digital 
Design och Innovation på Högskolan i Halmstad. 

Teamet blev tilldelad en uppdragsgivare, Röda Korset i 
Halmstad. Den information som fanns tillgänglig var 
uppdragsgivarens brief, önskemål och nuvarande system. 

Utefter informationen gjordes efterforskning i form 
litteraturstudier, omvärldsanalys, intervjuer och 
observationer för att förstå vad det finns för behov och 
vilka användarna är. 

Resultat från analys av efterforskning ledde till ett antal 
olika designlösningar i form av skisser och wireframes, 
som slutligen ledde till att ett förslag på en webbsida togs 
fram som ska täcka verksamhetsledare samt volontärers 
behov.

Kritiksessioner hölls i skiss- och tidigt prototypstadie för att 
bekräfta artefaktens användbarhet och kvalité. 
Avslutningsvis genomfördes användbarhetstester i 
prototypens slutstadie för att undersöka om användarnas 
uppfattning om prototypen överensstämde med teamets.  

Processen har kontinuerligt itererats när ny information 
uppenbarats för att nå en så komplett och god design som 
möjligt.
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Urval och data
Litteraturstudie

Kurslitteratur som använts i samband med projektet kan 
ses i referenslistan i slutet av rapporten. Från dessa 
lyftes tekniker och arbetssätt fram som kunde gynna 
projektet. T.ex. effektivt skapande av wireframes och 
low-fi prototyp.

Det kompletterades med studier av diverse Röda 
Korset-hemsidor (huvudsida, kommunens m.m.) och 
deras designriktlinjer utifrån grafisk manual (logotyp, 
färgval m.m). 

Teamet hade även Nielsens heuristiker [1] i åtanke och 
som referenspunkt för att säkerställa kvalitén vid 
prototypens design. Dessa guidelines är välbeprövade 
och högt värderade inom området design. Genom att löst 
följa dem har teamet försökt skapa en bra 
användarupplevelse och god design (Löwgren & 
Stolterman, 2014).
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Urval och data
Omvärldsanalys

En omvärldsanalys gjordes för att få en förståelse för 
organisationen och liknande organisationer jämfördes. I 
omvärldsanalysen ingick även en SWOT-analys för att 
identifiera organisationens styrkor och svagheter.

Röda Korset är en idéell organisation med totalt ca. 1100 
medlemmar i Halmstad Kommun [2]. Arbetet baseras på 
frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och 
sitt engagemang [2]. Halmstad Kommun uppmuntrar till 
volontärarbete samt donationer och hänvisar det här till 
frivilligorganisationer [3]. I Halmstad är de:

- Röda Korset
Bryngelshusgatan 9, 302 47 Halmstad

- Erikshjälpen
Ryttarevägen 10, 302 62 Halmstad

De båda är idéella organisationer och bedriver Second 
Hand-verksamhet i Halmstad, men Röda Korset ser inte 
dem som konkurrenter för det. Röda Korset är ‘’en 
humanitär organisation vars främsta uppgift är att lindra 
och förhindra mänskligt lidande” så om någon annan vill 
bidra med en insats har de inga avsikter att hindra det [4].
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Urval och data
SWOT-analys

Enligt en förenklad SWOT-analys (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities & Threats) kan det 
konstateras att:

- Strengths: Röda Korset är ett starkt, väletablerat 
varumärke med hög igenkänningsfaktor. Deras 
starka varumärke ger dem kredibilitet och bygger 
förtroende hos volontärer och mottagare. 

- Weaknesses: Hos Röda Korset i Halmstad finns 
det brist på volontärer, speciellt ungdomar, något 
som kan leda till att andra ungdomar finner 
organisationsarbetet mindre lockande.

- Opportunities: Det finns goda möjligheter att 
expandera till sociala nätverk eller andra medier, 
där ungdomar lättare kan nås. Mycket av det 
analoga kan digitaliseras för effektivitet och nå ut 
till en större folkgrupp.

- Threats: De flesta volontärerna är äldre och vissa 
kommer inom en snar framtid inte längre orka att 
engagera sig lika mycket. Om inte nya unga 
engagerar sig riskerar den lokala verksamheten att 
minska.
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Urval och data
Intervjuer

Intervjuer genomfördes då denna metod för insamling av 
information är kritisk för att förstå vad det finns för mål 
och behov hos användarna, enligt Goal-Directed Design 
(Cooper, 2014).

Personerna som intervjuades är verksamhetsledare på 
Röda Korset i Halmstad och valdes för att de är de tänkta 
huvudanvändarna av systemet. Intervjuerna var 
semistrukturerade och varade cirka 30 minuter.

De frågor som ställdes var öppna och bjöd in till 
följdfrågor. De handlade bl.a. om hur det fungerar just nu 
i organisationen och vad intervjupersonerna själva hade 
för uppgifter, se bilaga A. 

Anteckningar fördes löpande under intervjun och 
analyserades efteråt, vilket är nödvändigt för att förstå 
vad användaren faktiskt har för behov (Cooper, 2014). 

Insikter: Det märktes tydligt att personerna kom från 
olika avdelningar inom organisationen då värderingar och 
synpunkter skiljde sig. Gemensamma problem som 
framkom var den excessiva mailkontakten och att det 
fanns en avsaknad av ungdomar inom organisationen. 
Intervjuerna bekräftade att ett digitalt rekryteringssystem 
kan underlätta för både verksamhetsledare och 
volontärer samtidigt som det blir mer tillgängligt.
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Urval och data
Observationer

Som en del av efterforskningen gjordes observationer för 
att komplettera intervjuer och stärka idéerna om 
användarnas mål (Cooper, 2014). Vad som observerades 
var främst atmosfären och personerna, se bilaga A.

Observationer gjordes hos Röda Korsets lokal på 
Bryngelshusgatan samtidigt som intervjuerna 
genomfördes. Lokalen används som mötesplats för Röda 
Korsets verksamheter och tillhör även Second 
Hand-butiken. Observationer gjordes i denna kontext för 
att det fanns en naturlig blandning av verksamhetsledare 
och volontärer.

Teamet fick observera och delta i konversationer med 
volontärer från verksamheten Stickgruppen. 

Insikter: Volontärerna består av betydligt fler äldre än 
yngre men många av de äldre är väldigt pigga. Det fanns 
bara kvinnor i gruppen som teamet konverserade med. 
Det verkar finnas spridd teknikvana och digital avsaknad. 
Lokalen och ingången verkar svårhittad då flera personer 
frågade vart de låg.
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Urval och data
Kontextuellt utforskande

Blandningen av intervjuer och observationer i 
arbetskontext bildade ett kontextuellt utforskande. Denna 
metod användes för att få en rik bild av den verkliga 
arbetssituationen (Löwgren & Stolterman, 2014).

Teamet antog rollen som nybörjare under utforskandet 
och lyssnade noga på svar, men även på sättet hur 
svaren gavs. Det var nyttigt för projektet att observera 
verksamhetsledare och volontärer tillsammans för att 
förstå olika perspektiv då “alla människor fokuserar på 
olika saker i samma situation” (Löwgren & Stolterman, 
2014). 

Anteckningar från intervjuer och observationer 
analyserades efteråt i labbmiljö. 

Insikter: Verksamhetsledare och volontärer har olika syn 
på behovet av ett digitalt rekryteringssystem men de har 
nära relationer till varandra.

Det kontextuella utforskandet berikat av kvalitativ 
information, tillsammans med övrig efterforskning gav en 
stabil grund för att börja formge en designlösning.
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Problem (UX Statement)
Definition enligt briefen:

‘’En sökande till frivilliguppdragen behandlas i flera steg 
och av flera personer. Idag saknas system för att följa 
personen genom processen. Allt sker via mail och 
checklistor och personligt överlämnande. Vi behöver ett 
system med en trappa av aktiviteter som den nya 
frivilliga flyttas upp genom utifrån aktiviteter. Processen 
måste i vissa delar automatiseras för att säkerställa 
kvaliteten.’’

Tolkning av designteamet:

Skapa ett lösningsförslag på ett system som hanterar 
rekrytering och gruppering för volontärer inom röda 
korset. 

Mål och syfte

Målet med tjänsten är att förenkla rekryteringsprocessen för 
administratörer men även att volontärer ska få en bättre 
överblick av rekryteringsprocessen. Då det i dagsläget sker 
via mycket personligt överlämnande är målet också att 
digitalisera rekryteringsprocessen.

Syftet med tjänsten är att administratörer ska via ett eget 
konto, kunna hantera och följa volontärer i 
rekryteringsprocessen. Volontärer ska också ha egna 
konton för att kunna se och ansöka om att delta i 
utbildningar och verksamheter.
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Personas

Innan efterforskning genomfördes togs en 
personahypotes fram utifrån teamets antaganden om den 
huvudsakliga slutanvändaren. Det gjordes för att kunna 
jämföra antaganden som gjorts med den verkliga 
situationen. De visade sig till stor del stämma ganska bra 
överens. Personahypotesen presenteras till höger.

Utifrån efterforskningen togs två personas fram, en 
persona för administratör samt en för volontär. Teamets 
personas är baserat på analyserat resultat från intervjuer 
och observationer. Se de två personas nedan.

Personas valdes framför allt som metod för att den är 
väletablerad inom interaktionsdesign, något teamet är 
vana vid att använda och ett effektivt sätt att 
“sammanfatta” de olika användarna (Cooper, 2014). 

Personahypotes
Huvudanvändare - Subject Matter Expert

Karaktärsdrag
- Extrovert
- Flexibel
- Kommunikativ
- Självständig
- Social

Mål
- Life goal - att bidra till skapandet av en bättre 

värld
- End goal - hjälpa människor, rekrytera frivilliga till 

organisationen, göra intryck på utomstående
- Experience goal - göra skillnad
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Personas (Subject Matter Expert)
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Personas (User)
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Scenarios
Context scenario

Per kommer hem efter en lång arbetsdag och sätter sig 
framför sin dator med en kopp kaffe. Mörkret har lagt sig 
och datorskärmen lyser starkt i hans ansikte. 

Han loggar in på Röda Korsets rekryteringstjänst och ser 
att det finns inkomna ärenden. Det är två volontärer som 
har ansökt om att gå med i verksamheten Språkcafé och 
han godkänner dem eftersom att de innehar de 
önskvärda erfarenheterna. 

Per ser även att det finns relativt nya volontärer som för 
tillfället inte tillhör någon verksamhet varpå han med 
hjälp av matchnings-systemet i tjänsten föreslår lämpliga 
verksamheter för dem.

Därefter redigerar Per några volontärers profiler. 
Utefter en närvarolista från föregående utbildningar 
behöver han uppdatera befintliga erfarenheter hos 12 
volontärer. Han lägger till att de har klarat av utbildning 
i hjärt och-lungräddning samt traumabearbetning. 
Volontärernas information uppdateras och nya 
matchningar möjliggörs. 

Avslutningsvis loggar Per ut, diskar sin kaffekopp och 
fortsätter med sina vardagssysslor efter att på ett par 
minuter ha hanterat de ärenden som behövde 
överses.
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Storyboard context scenario
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Scenarios
Key path scenario

Per besöker Röda Korsets rekryteringstjänst för att se ifall 
det finns inkomna ärenden. Han loggar in via 
inloggningsfältet längst upp på sidan. Tjänsten känner 
igen Per som administratör. 

Ikonen för inkorg visar att det finns 2 ärenden som 
behöver överses varpå Per klickar på den. En 
dropdown-lista över ärenden visas och Per klickar på det 
första ärendet som lyder: “Volontär har ansökt om att gå 
med i verksamheten Språkcafé”. 

Genom att klicka på ärendet så förflyttas Per till sidan 
“Ärenden”. På sidan visas en lista över ärenden och Per 
klickar på den översta ansökan. 

En ruta med information fälls ner där han kan se 
volontärens namn, beskrivning och erfarenhet 
tillsammans med namnet på vald utbildning, 
beskrivning samt önskvärd erfarenhet. 

Volontären innehar de önskvärda erfarenheterna och 
Per godkänner ansökan genom att klicka på knappen 
“Godkänn” jämte den mindre knappen “Neka”. 

Nu besöker Per verktyget “Matcha” under fliken 
“Admin” för att se ifall det finns volontärer som inte 
tillhör någon verksamhet. 
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Scenarios
Key path scenario forts.

På den vänstra sidan under verktyget “Matcha” finns en lista 
som visar volontärer utan verksamhet då dessa prioriteras. 
Per klickar på en volontär och då uppdateras en lista på 
höger sida med verksamheter som är lämpliga för 
volontären.

Per klickar på en lämplig verksamhet och då lyser den till nu 
oklickbara knappen “Matcha” i mitten upp. Han klickar på 
“Matcha” och då föreslås verksamheten för volontären och 
ett e-mail skickas iväg. Volontären behöver godkänna 
förslaget innan den läggs till i verksamheten. 

Per behöver även uppdatera några volontärers erfarenheter 
då de har genomgått utbildning i både hjärt-och 
lungräddning och traumabearbetning. 

Han går in på fliken “Admin”, söker på en av 
volontärerna som deltog och klickar på volontärens 
namn. En ruta med information fälls ner och en 
“Redigera”-knapp framträder. Per klickar på den och får 
upp en ny ruta med volontärens uppgifter. Han skriver in 
utbildningarna under erfarenhet och sparar ändringarna 
med knappen “Spara”. Det här gör han individuellt för 
alla volontärer som deltog.

Nu är Per klar och loggar ut genom att klicka på pilen vid 
sitt namn i menyn och sedan på “Logga ut” i 
dropdown-listan som fälls ner..
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Scenarios

Per väljer att klicka på den knappen “Avbryt” då det 
tydligt kommunicerar stopp. Rutan försvinner och han 
är tillbaka på sidan “Admin”.

Validation scenario

Per vill lägga till en ny utbildning. Han går därför in på fliken 
“Admin” och klickar på “Lägg till” under “Verktyg”. En 
dropdown-lista visas. I dropdown-listan kan Per klicka på 
“Volontär”, “Utbildning” eller ”Verksamhet”. Per klickar av 
misstag på “Volontär” och får upp fel ruta. Han vill snabbt 
klicka ner “Lägg till”-rutan för att komma tillbaka dit han var. 
Per har nu två alternativ: 

- Klicka på webbläsarens “tillbaka”-knapp
- Klicka på “Avbryt”-knappen

19



Användbarhetstester
Ett mindre antal användbarhetstester utfördes i slutet av 
designprocessen. Teamet följde Coopers (Cooper, 2014) 
guidelines för användbarhetstester till en viss del, men 
ställde även ett antal andra frågor på plats.

Ett av testerna gjordes på en person med låg datorvana. 
Testpersonen tyckte att prototypen var lättöverskådlig 
och hade bra termer, samt att den var logisk. Det enda 
noterbara problemet som inträffade under det här testet 
var att användaren förväntade sig att “Utbildningar du är 
anmäld till” och “Verksamheter du är med i” skulle finnas 
under “Profil”.

 

Ett annat test utfördes på en person med lite mer 
datorvana. Den här testpersonen tyckte att färgvalet, 
termerna och ikonerna var bra, samt att den var 
lättöverskådlig. Testpersonen tyckte också att uppgifterna 
gick att genomföra på ett logiskt sätt samt att den uppfyller 
sitt syfte på ett bra sätt.

Insikt: Gemensamt för testerna är att de pekar mot en 
positiv användarupplevelse av de med låg datorvana. De få 
problem som teamet stötte på var inte av kritisk karaktär 
och inga förändringar implementerades.
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Designlösning
Teamet har fokuserat på att ta fram en design som ska 
vara lättöverskådlig, enkel att förstå och lära sig. I 
framtagandet av designlösning har efterforskning och 
kurslitteratur använts som determinanter för tekniker och 
designval. 

Teamet har valt att samla verksamhetsledare och 
volontärer i samma system. Då tjänsten har två olika 
användargrupper kommer upplägget på webbsidan 
ändras beroende på vem som är inloggad. 

“Hem, “Utbildningar” och “Verksamheter är tillgängliga för 
alla och där går det att anmäla sig till utbildningar samt 
ansöka om att gå med i verksamheter. Volontärer har 
inte tillgång till verktygssidan “Admin” där det går att 
lägga till, redigera, och matcha befintliga volontärer, 
verksamheter och utbildningar. Systemet adresserar 
personans mål genom att ge dem större kontroll och 
organisering.

 

Skisser har gjorts av samtliga i teamet för att utforska och 
ta fram olika designlösningar. Gemensamt har sedan 
lösningarna valts och förfinats, se bilaga B. Wireframes 
har gjorts för att få en strukturerad överblick, se bilaga 
C-1. En sitemap har tagits fram för att få en överblick över 
webbsidans olika sidor och flöde, se bilaga D. 

En interaktiv och mindre visuellt detaljerad prototyp 
byggdes först i programmet Balsamiq Mockups och 
onlinetjänsten InVision, som framförallt användes för att få 
feedback från uppdragsgivare och andra designteam, se 
bilaga C-2. I teamets slutgiltiga prototyp har HTML, CSS 
och JavaScript samt ramverket Bootstrap använts. 

Följande sidor visar skärmdumpar av designval som gjorts 
i prototypen med förklaringar och argument för valda 
designlösningar.
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Designlösning

Två alternativ för hemknappar

1. Vid klick på logotypen förflyttas användaren till 
startsidan.

2. Användaren förflyttas även till startsidan vid klick på 
“Hem”-knappen

Teamet diskuterade ifall en egen menyknapp för “Hem’” 
skulle finnas eller ej. Flera andra webbsidor har inte någon 
“Hem”-knapp, utan istället agerar enbart logotypen som 
hemknapp. Teamet valde till slut att ha två hemknappar då 
det inom målgruppen inte är självklart att logotypen leder till 
startsidan. På det här sättet blir det tydligare för användaren 
hur den kan komma till startsidan.
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Designlösning

Dropdown-lista för profil

1. Vid klick på nedåtpilen vid namn visas en 
dropdown-lista där användaren kan välja att gå in på 
sin profil eller logga ut.

Till en början tänkte tänkte teamet ha en egen knapp i 
headern för “Logga ut” och en egen knapp i menyraden för 
“Profil”. Efter feedback valde teamet istället att lägga “Profil” 
och “Logga ut”-knappen i en dropdown-lista under 
användarens namn. Det kändes mer logiskt då funktioner 
som hörde ihop hamnade under en och samma knapp.

1

23



Designlösning

Möjlighet att läsa mer

1. “Läs mer”-knapp. Användaren hamnar vid klick 
på en ny sida med mer info.

På startsidan finns en aktuell bild med text. Texten är 
nedkortad för att det inte ska vara för mycket 
information på en sida. Om användaren är intresserad 
av att läsa mer finns det möjlighet att göras så genom 
att klicka på “Läs mer”-knappen. Användaren får då 
upp en ny sida med hela texten.

24
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Designlösning
Mer info

1. Nedåtpil, som vid klick expanderar.

2. Mer info om utbildningen visas. 

Teamet valde den här lösningen för att listan inte ska bli för lång 
med för mycket info. Istället visas det nödvändigaste (namn) i 
listan och användaren har möjlighet att läsa mer genom att klicka 
på nedåtpilen vid vald rad. Lösningen gör sidan lättöverskådlig 
samtidigt som den är vanligt förekommande på andra webbsidor.
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Designlösning

1

Ikoner

1. Ett plustecken som ikon för “Lägg till”.

Ikoner har valts för flera klickbara funktioner. Verktygen till vänster är 
exempel på några av dem. Texten kompletteras av ikonerna och hade 
inte funkat lika bra utan varandra. Ikonerna som används valdes för att 
de är igenkännliga från verkligheten vilket gör att användaren får en 
bättre förståelse av vad funktionen gör [1]. 

Ikonerna valdes även då de är accepterade och används i flera andra 
system. Plustecknet agerar ikon för “Lägg till” i andra system och därför 
blev det ett självklart val. 
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Designlösning

Sortera listor

1. En “sortera”-funktion med en nedåtpil som vid 
klick öppnar en dropdown-lista.

Det finns möjlighet att sortera listorna i systemet efter 
eget val. Till exempel kan listan sorteras i alfabetisk 
bokstavsordning. Det går även att sortera efter 
tilläggsdatum och tillhörande verksamheter. Lösningen 
är till för att göra det enklare för användare att hitta det 
de söker.
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Designlösning
“Matcha”-funktion

1. Vid klick i rutan ska den valda volontärens ruta 
markeras.

2. Vid klick i rutan ska den valda verksamhetens 
ruta markeras.

3. Efter att administratören markerat en volontär och 
en verksamhet ska det gå att klicka på 
“Matcha”-knappen och en ruta kommer upp som 
bekräftar matchningen.

Teamet valde den här lösningen för att smidigt kunna 
matcha en volontär med en verksamhet och vice versa. 
“Matcha”-knappen har valts att lägga i mitten då det 
känns logiskt i ett matchningsverktyg.

28
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Designlösning

Möjlighet att skicka till många mottagare

1. Det finns möjlighet att göra mail-utskick till personer 
genom att skriva förnamn/efternamn och sedan välja 
person/personer i listan som visas. Listan ska 
uppdateras efter varje bokstav.

2. Genom att kryssa i en av rutorna kan användaren 
välja att skicka till Alla, Admin, Volontärer eller valda 
verksamheter.

Det ska vara lätt och smidigt att skicka till exempel 
informationsmail. Ibland ska kanske mottagare vara alla 
volontärer eller en specifik verksamhet. Då ska det enkelt 
kunna väljas rätt mottagare. 

1
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Bilaga A - Empiri
Intervjuguide

Frågeställning SME
- Vad gör du inom organisationen?
- Berätta om nuvarande system
- Vad finns det för förbättringsmöjligheter?
- Vilka är användarna?
- Vad har användarna för behov?

Frågeställning users
- Vad gör du inom organisationen?
- Varför är du volontär hos Röda Korset?
- Berätta hur en vanlig dag ser ut för dig hos 

Röda Korset
- Har du en sysselsättning utöver ditt arbete hos 

Röda Korset?

Observationsprotokoll

Observationer:
- Atmosfär
- Datorvana
- Personer
- Övriga observationer
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Bilaga B - Designhistorik och skisser
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Bilaga B - Designhistorik och skisser
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Bilaga C-1 - Wireframes
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Bilaga C-2 - Wireframes
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Bilaga D - Sitemap

Hem

Logga in

Sök

Utbildning

Lägg till Utskick

Admin Verksam-
heter

Matcha

Ärenden

Registrera

Redigera

Profil
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