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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete har varit att, genom att kombinera 
kunskaperna inom interaktionsdesign med kunskaperna inom visuell 
kommunikation, ta fram en designlösning åt Norrköpings Visualiseringscenter 
C som presenterar innehållet i deras utställning “Att visa det man inte kan se“ 
på deras hemsida.

För att nå detta syfte har utvalda teorier och metoder använts och i uppsatsen 
beskrivs designprocessen steg för steg - hela vägen från uppdragsbeskrivning, 
genom teorier och metoder till den färdiga designlösningen. 

Teorierna i denna uppsats handlar om interaktionsdesign, gränssnittsdesign, 
användbarhet, visuell kommunikation och teknik. Metoderna för att få reda på 
användarnas åsikter behandlar användartester, Card sorting, LoFi- och HiFi-
prototyper.

Resultatet av rapporten beskriver hur Adobe Flash kan användas för att skapa 
en interaktiv design för en webbsideapplikation med kontroll över interaktion, 
visuell kommunikation och användbarhet. 

Resultatet visar också hur användarnas återkoppling under användartesten 
påverkade slutresultatet. Resultatet visar även att en designprocess är olik 
från gång till gång men att det finns vissa riktlinjer som kan hjälpa en designer 
genom processen på ett kontrollerat sätt. 

Nyckelord:  Flash, Flash-applikation, Interaktionsdesign, Användbarhet, 

  Gränssnittsdesign, Visuell kommunikation, Grafisk design,  

  Norrköpings Visualiseringscenter C, IDA.
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Abstract

The goal of this thesis is to combine knowledge from interaction design with 
knowledge from visual communication in order to create a design solution for 
Norrköping Visualization Center C and their exhibition “To show what can’t be 
seen“ for their website.

To reach this goal, theories and methods have been used and in this thesis the 
design process is described - step by step - all the way from the clients brief to 
the final design solution.  

The theories in this thesis are concerned with interaction design, interface 
design, usability, visual communication and technology. The methods 
employed are usability tests, card sorting, and LoFi- and HiFi-prototypes.

This thesis report describes how Adobe Flash can be used to create an 
interactive design for a website application that establishes control over the 
interaction, visual communication and usability. It also shows how the users 
feedback on the user tests affected the end result.

This thesis also shows that a design process can vary from time to time but 
there are some guidelines that can help a designer through the process in a 
controlled way.

Keywords:  Flash, Flash-application, Interaction Design, Usability, 

  Interface Design, Visual Communication, Graphic Design,  

  Norrköping Visualization Center C, IDA.
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1. Inledning

[BAKGRUNDEN TILL UPPSATSEN; UPPSATSENS 

SYFTE OCH MÅL, FRÅGESTÄLLNINGAR, 
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1.4 Målgrupp för rapporten

För att tillgodogöra sig informationen i denna uppsats bör man ha grundläggande 

kunskaper inom visuell kommunikation och visualisering samt en förståelse för 

interaktionsdesign.

Uppsatsen riktar sig främst till studenter och yrkesverksamma inom ovan nämnda 

områden men kan också läsas av andra intresserade.

1.5 Avgränsningar

Teorierna, metoderna och de tekniska lösningarna som presenteras i denna 

uppsats kommer att avspegla nuläget och fokusera på den situation som råder då 

uppsatsen skrevs.

Examensarbetet ska designas och implementeras på en kort tid och därav finns 

det inte möjlighet till för stora svängrum eller utsvävningar i varken rapport eller 

slutlig designlösning.

De teoriämnen som behandlas i uppsatsen är stora och komplexa och det finns 

otaliga böcker skrivna om var och ett av dem. Det är därför omöjligt att täcka in 

dem på ett helt rättvist sätt. Däremot kommer de att förklaras så att läsaren får 

en grundförståelse för vad de handlar om och hur de är kopplade till uppsatsens 

frågeställningar och innehåll. 

De användare som genomfört användartesterna i arbetet har varit studenter på 

universitetet i åldersspannet 20-29 år. Detta för att de varit tillgängliga och för att 

de är en stor del av Visualiseringscentrets målgrupp.

Fokus i uppsatsen kommer att vara på hur man kan gå tillväga då man vill skapa en 

applikation i Flash på ett eftertänksamt och noggrant sätt.

1.1 Bakgrund

Visualisering är viktigt för oss människor. Vårt behov av att utbyta information 

på ett effektivt och lättförståeligt sätt har alltid funnits och ända sedan vi skapade 

visuella avbilder såsom grottmålningar har vi strävat efter nya sätt att avbilda vår 

verklighet och förstå den. Dagens visuella informationssamhälle ställer höga krav 

på teknik och på sätten att presentera information på, detta har det nybyggda 

Visualiseringscentret i Norrköping tagit tillvara på. De vill sprida kunskapen om 

visualisering och inspirera fler att lära sig mer om ämnet. 

Jag vill med detta examensarbete påvisa hur interaktionsdesign kan kombineras 

med kunskaperna inom grafisk design och hur man kan gå tillväga när man vill 

utforma en användbar och interaktiv applikation till en hemsida. 

1.2 Syfte och mål

Syftet med denna uppsats är att visa hur man kan gå tillväga när man vill 

presentera en fysisk utställning interaktivt på Internet. Hur processen kan gå till 

och en lösning kan se ut. 

Syftet med den färdiga designlösningen är att den ska sticka ut från den vanliga 

informationen på hemsidan och väcka nyfikenhet och intresse för utställningen 

”Att visa det man inte kan se” och för hela Visualiseringscenter C.

1.3 Frågeställning

Huvudfrågeställningen för detta arbete är:

Hur kan man utveckla en interaktiv visualisering av en utställning till en hemsida 
och därigenom möta uppdragsgivarens krav och användarnas behov?

Denna önskas besvaras genom följande delfrågeställningar:

•	 Hur kan man på ett visuellt och interaktivt sätt presentera en fysisk 
utställning?

•	 Hur kan man uppfylla och utveckla uppdragsgivarens krav?

•	 Hur kan man identifiera och uppfylla användarnas behov?
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2. Bakgrundsbeskrivning

[OM UPPDRAGET; UPPDRAGSBESKRIVNING,  

OM VISUALISEINGSCENTRET & DESS MÅLGRUPP.]
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2.2.1 Målgrupp Visualiseringscenter C

Visualiseringscentrets primära målgrupp är studenter vid universitetet, 

gymnasieungdomar och sex- till niondeklassare. Den sekundära målgruppen är 

allmänheten.

2.1 Uppdragsbeskrivning

Uppdragsgivarens beskrivning av examensarbetet:

“Att presentera innehållet i vår visualiseringsutställning, (”Att visa det man 

inte kan se”) på ett nytt och spännande sätt på vår hemsida.”

Övriga krav & förväntningar på applikationen: 

Språk: Svenska och engelska.  
Innehåll: Information om de olika delarna i utställningen; text, bilder, videoklipp, 
länkmaterial. 
Effekt: Inspirerande & intresseväckande så att man vill besöka utställningen. 
Övriga krav: Designlösningen måste samspela väl med den fysiska utställningen och med 
Visualiseringscentrets och hemsidans grafiska profil. Den ska också vara målgruppsanpassad. 
Programvara: Flash.  
Tekniska krav: Så liten fil som möjligt. 

2.2 Norrköpings Visualiseringscenter C

Utgångspunkten för Norrköpings Visualiseringscenter C (hädanefter 

Visualiseringscenter C) är den visualiseringsforskning i världsklass som bedrivs vid 

Linköpings universitet. Tankarna om en mötesplats mellan universitetets forskning, 

studenterna och allmänheten har funnits länge då man velat öka kopplingen mellan 

dessa parter. Det första steget till detta var NVIS, Norrköpings visualiserings- 

och interaktionsstudio som startades år 2000 som en prototyp till ett eventuellt 

Visualiseringscenter. Resultatet av prototypen var positivt och man beslutade sig för att 

bygga det stora Visualiseringscentret som stod färdigt i maj 2010. 

Visualiseringscenter C består av utställningar, domteater, bio och konferenssalar. 

Utställningsdelen presenterar den senaste visualiseringstekniken, med innehåll som 

inbegriper allt från konstnärliga installationer till medicinsk och kulturhistorisk 

visualisering. Det finns temporära utställningar och en permanent basutställning om 

visualisering som heter ”Att visa det man inte kan se”. Domteatern bjuder besökarna på 

virtuella resor: ut i rymden, in i kroppen, till andra tidsåldrar – omslutna av bild och 

ljud.

Visualiseringscenter C är en mötesplats för forskning, näringsliv, studenter, kultur 

och publik. Centret är ett resultat av ett samarbete mellan Norrköpings kommun, 

Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. 
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3. Teori

[UPPSATSENS TEORETISKA REFERENSRAM:  

GER EN FÖRSTÅELSE FÖR HUR MAN KAN ANVÄNDA 

INTERAKTIONSDESIGNTEORIER, TEORIER OM DESIGNPROCESSEN, 

TEORIER OM VISUELL KOMMUNIKATION OCH OM TEKNIK FÖR ATT  

GÖRA EN UTSTÄLLNINGSAPPLIKATION PÅ INTERNET.]
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3.1.2 Gränssnittsdesign

Gränssnittsdesign (eng. Interface Design) är en del av interaktionsdesign som 

fokuserar på att underlätta interaktion mellan människa och datorer genom att 

använda sig av design och bestämda mönster, detta för att göra interaktionen 

lättare att förstå. 

Enligt Goodwin (2009) var de flesta gränssnitten i datorernas begynnelse väldigt 

enkelt utformade och gråa till färgen. De hade några enkla funktioner såsom 

textfält, knappar, menyer, små ikoner och meddelandefönster. Utvecklingen har 

gått framåt och användarnas krav på fungerande gränssnitt har höjts. Om inte 

gränssnittet är enkelt att använda kommer inte användarna att gilla det. Även 

om gränssnittet följer alla standarder, kan designern ha underskattat betydelsen 

av ett bra arbetsflöde eller använt fel vokabulär, eller gjort det svårt att förstå vad 

mjukvaran eller applikationen ska användas till. Detta kan i sin tur leda till att 

användaren tröttnar och istället väljer en konkurrent. Att utforma ett användbart 

och enkelt grafiskt gränssnitt är viktigare än någonsin. 

Inom gränssnittsdesign finns det bestämda stilguider, men att följa dessa är inte en 

garanti för att uppnå bra användbarhet. Numera har designers större valbarhet och 

fler möjligheter än någonsin, vilket paradoxalt nog gör det ännu svårare att hitta en 

fungerande designlösning. 

Ordet ”intuitivt” betyder enligt Jef Raskin ungefär detsamma som ordet ”bekant”. 

Att applikationer är enkla att använda och att de är designade för att vara intuitiva 

(läs bekanta) är grunden enligt Raskin och Goodwin (2009) till att vi upplever 

något som lättanvänt. Dock behöver inte alla olika genrers gränssnitt se likadana ut 

för att folk ska förstå dem, så länge de huvudsakliga delarna är tillräckligt kända för 

användarna kan de applicera tidigare kunskaper till gränssnittet och således förstå 

det. Sammanfattat har grafiska gränssnitt en stor betydelse för användbarheten och 

för om en applikation eller mjukvara m.m. kommer att fungera på marknaden eller 

inte.

3.1.3 Användbarhet inom interaktionsdesign

Inom området MDI (Människa-Dator-Interaktion) är användbarhet ett centralt och 

viktigt begrepp. Det är dock komplext och därför har en ISO-standard tagits fram 

för att förklara dess innebörd. Denna standard kan översättas fritt från engelska till 

följande:

3.1 Centrala begrepp

I detta avsnitt behandlas grundläggande teorier och begrepp kring ämnet 
interaktionsdesign för att förtydliga vad det är och hur en designprocess inom 
interaktionsdesign kan se ut. Även designerns ansvar och roll, och tekniska aspekter 
förklaras i denna teoridel. 

3.1.1 Interaktionsdesign

Interaktionsdesign är en central term inom människa-datorinteraktion som täcker 

in ett stort område. 

Synen på interaktionsdesign enligt Löwgren & Stolterman (2004):

Löwgren & Stolterman beskriver interaktionsdesign som design av 

informationsteknik och resultatet av det, som digitala artefakter. Mer specifikt:

”Med Interaktionsdesign menar vi den process som ordnas inom 

begränsade resursramar för att skapa, forma och fastställa de 

bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska och 

estetiska) hos en digital artefakt för en eller flera uppdragsgivare.”

De menar att interaktionsdesign är att betrakta som en designdiciplin, 

nära besläktad industridesign, grafisk design eller arkitektur. Design av 

informationsteknik är en av de viktigaste designprocesserna i dagens samhälle 

och att vi genom den formar stora delar av samhället, till exempel hur människor 

kommunicerar och hur sociala och kulturella strukturer förändras. Förhållandet 

mellan teknik och samhälle utgör en grundläggande förutsättning för 

interaktionsdesign – vi formar tekniken, och den formar oss. Det är den digitala 

tekniken som skapar förutsättningarna för all interaktionsdesign (Löwgren & 

Stolterman, 2004).

De digitala artefakterna måste designas oavsett vilken miljö det än handlar 

om. Denna process ändras hela tiden beroende på hur utvecklingen ser ut. 

Interaktionsdesign som begrepp är inte särskilt gammalt och det har skett en 

enormt snabb utveckling på området. Det kommer ständigt nya specialområden 

och ingen vet hur framtiden kommer att se ut.
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och för att hantera dess komplexitet krävs det att designern har en reflekterande 

hållning till sitt arbete. Designers behöver beskrivningar, modeller eller teorier som 

kan underlätta planering, organisering, navigering och värdering av designarbetet 

(Löwgren & Stolterman, 2004).

Designprocessens delar:

Under designprocessen är det ett ständigt hopp mellan detalj och helhet, och mellan 

det konkreta och det abstrakta.

Designprocessen börjar med att designern tar del av en uppdragsbeskrivning eller 

annan problembeskrivning från en uppdragsgivare. Genast uppstår och formas en 

vision hos designern. Denna behöver inte vara detsamma som slutresultatet men 

den sätter igång en kreativ process. Under designprocessens gång blir designern 

mer insatt i projektet och får en förändrad förståelse av designsituationen. Detta 

leder ofta till att designern får nya idéer om vad som skulle kunna utgöra den bästa 

lösningen. 

Härifrån skapar designern sig en operativ bild av designen, vilket är en första 

konkretisering av visionen. Den operativa bilden är ofta diffus och kan med fördel 

uttryckas igenom skisser. Skisser är ett slags tankemedel som kan fungera som ett 

medium för att konversera mellan de olika delarna i designprocessen, visionen, 

den operativa bilden och designsituationen. Det är också ett sätt att kommunicera 

med sig själv och andra. Allteftersom arbetet fortskrider utvecklas den operativa 

bilden och tar skepnad av en tydligare form och blir en stabil utgångspunkt för 

resterande del av arbetet. Den operativa bilden har ombildats till en alltmer konkret 

modell och den övergår till att bli en specifikation för en blivande produkt. 

Vision Operativ 
bild

Specifikation

”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en 

produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och 

för användaren tillfredsställande sätt.”

Kärnan i ISO-definitionen är tre nyckelord, kraftfullhet, effektivitet och 

tillfredsställelse (eng. effectiveness, efficiency & satisfaction).

•	 Kraftfullhet beskriver i vilken utsträckning ett mål eller en uppgift är 
uppnådd. 

•	 Effektivitet beskrivs till skillnad från kraftfullheten som den grad av 
ansträngning som krävts för att slutföra och uppnå uppgiften eller målet.

•	 Tillfredsställelse refererar till graden av tillfredsställelse och positiva 
känslor som produkten framkallar när de används. (Tajakka, Santto 2004).

Det finns olika metoder att testa användbarhet, t.ex. genom användartester och 

prototyper. Detta beskrivs utförligt senare i rapportens metoddel.

3.2 Designprocessen

Kunskap för design handlar till stor del om kunskap om design, kunskap om olika 

designprocessers tradition och praxis, samt om olika designprocessers restriktioner och 

ideal. Som designer måste man skapa mening och ordning i en komplex värld. Att 

skapa mening kan ske genom att strukturera, organisera, kategorisera, eller på 

andra sätt förenkla det komplexa till något hanterbart. 

Som designer måste man ta hänsyn till de förutsättningar och begränsningar 

som finns i ett designprojekt, antingen genom att acceptera dem eller att försöka 

utmana dem. Ett designprojekt måste i sig själv designas och kräver kreativt och 

innovativt tänkande för att lyckas. I design finns inte något facit. Förståelsen för 

uppgiften, för designsituationen och för möjliga vägar att gå växer fram under 

processen (Löwgren & Stolterman, 2004). 

Kombinationen av designern, resurserna och situationen är alltid unik vilket 

betyder att varje designprocess också måste ses som absolut unik. En process där 

resultatet går att förutsäga är därför ingen designprocess.

Designprocessen är inte en linjär process utan en fullständigt dynamisk process. 

Alla delar i processen påverkar varandra kontinuerligt. Designsituationens 

komplexitet och variation omöjliggör ett helt rationellt arbetssätt, vilket innebär 

att det inte finns någon perfekt designprocess med ett perfekt slutresultat. 

Interaktionsdesign är en komplex process full av dilemman och motsägelser 
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3.3 Visuell kommunikation

Visuell kommunikation är ett omfattande område. Det utgör grunden för grafisk 

design och kommunikation och det finns en del riktlinjer en designer kan följa för 

att uppnå ett bra resultat. “Lagarna om Simplicity” (The Laws of Simplicity, 2006) är 

ett sådant exempel och även Bo Bergström tar upp några handfasta designprinciper 

i sin bok ”Effektiv visuell kommunikation” (2004).

3.3.1 En ledstång i visuell kommunikation

Enligt Bergström (2004) måste en designer fånga sin publik snabbt, om 

inte annonserna ska förbli olästa och webbsidorna oklickade. Den visuella 

kommunikationen är mikrodramer dvs. budskapet måste berättas på en extremt 

kort tid. För att lyckas med visuell kommunikation krävs ett brett kunnande och 

för att inte tappa bort sig i alla begrepp har Bergström sammanfattat de viktigaste 

grunderna som berör visuell kommunikation i stort. Bergström kallar det för en 

hjälpande ledstång som man som designer kan hålla fast i när designproblemen 

hopar sig:

•	 BERÄTTELSEN, bör trollbinda publiken i dramatik eller icke-dramatik.

•	 ARBETET, bör utföras enligt rådande moral och lagbok.

•	 BUDSKAPET, bör lova problemlösning eller känsloförhöjning.

•	 KREATIVITETEN, bör användas för lösning på ett nytt problem eller för en 
ny lösning på ett gammalt. 

•	 PÅVERKAN, kräver rakhet och tydlighet i masskommunikation.

•	 TYPOGRAFIN, som i osynlig framtoning bildar en tyst länk mellan 
författare och läsare samt i synlig framtoning förstärker budskapet. 

•	 TEXTEN, bör slå an en ton och skapa bilder i huvudet på mottagaren.

•	 BILDEN, bör skapa känslor inte beskriva dem.

•	 FORM, bör attrahera och orientera. 

•	 SAMSPELET, bör låta text och bild harmoniera när så krävs och 
disharmoniera när så behövs. 

•	 PROFILEN, bör tala till omvärlden med endast ett enhetligt visuellt språk. 

•	 FÄRGEN, bör både systematisera och stärka uttrycken. 

Designprocessen mynnar ut i en komposition där alla aspekter, idéer, dimensioner, 

möjligheter och begränsningar förs samman i en specifikation. En design är 

slutförd då den är komponerats in i en helhet där den nya artefakten ska visas. 

Det är ofta kompositionen som bedöms som slutresultatet av designprocessen 

(Löwgren & Stolterman, 2004).

3.2.1 Designerns roll

Designers är med och skapar framtiden, men de är alltid påverkade, styrda och 

beroende av de material de har att jobba med. De bär också ett ansvar, inte bara 

för digitala artefakters syfte och funktion utan också för deras etiska och estetiska 

egenskaper. En designer bör också vara medveten om att design handlar om 

omdöme och bedömningar, det innebär att man aldrig kan förvänta sig en optimal 

eller korrekt design. Som designer måste man kunna förlita på den rätta känslan.

Designförmåga är enligt Löwgren och Stolterman (2004) ett rörligt mål. 

Designområden förändras hela tiden och nya uppgifter med nya krav, nya ideal och 

utmaningar med dem. Ny teknologi och nya kunskaper leder hela tiden till att vad 

som anses vara god design förändras. De anser att en designer bör ha följande sju 

designförmågor för att utföra ett bra arbete.

•	 Att skapa och forma kräver en kreativ och analytisk designförmåga.

•	 Att fastställa kräver en kritisk bedömningsförmåga.

•	 Att arbeta med uppdragsgivare kräver rationalitet och 
kommunikationsförmåga.

•	 Design av strukturella egenskaper kräver insikt och kunnande om teknik.

•	 Design av funktionella egenskaper kräver insikt och kunnande om 
användning.

•	 Design av etiska egenskaper kräver insikt och kunnande om värden och 
ideal.

•	 Design av estetiska egenskaper kräver förmåga att gestalta och komponera.

Sammanfattat anser Löwgren och Stolterman (2004) att en bra designer är 

en person som kan betrakta och bedöma en komplex situation, och utifrån en 

kreativ tanke kan komponera en design som uppfyller och kanske överträffar de 

funktionella, strukturella, estetiska och etiska kraven.
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3.4 Tekniska förutsättningar

Som designer är man med och skapar framtiden, men man är alltid påverkad, styrd 

och beroende av de material man har att jobba med. (Löwgren & Stolterman 2004)

Till applikationen valdes Flash som programvara. (Även Photoshop och Illustrator 

användes till att genomföra delar av designlösningen.)

3.4.1 Flash

Adobe Flash är en ledande programvara för skapande av interaktiva upplevelser på 

Internet. Den är optimal för grafiker och utvecklare inom t.ex. interaktionsdesign 

och grafisk design. Flash möjliggör användandet av animationer, filmer och 

annat interaktivt material vars kompatibilitet annars kan vara begränsat på olika 

plattformar och browsers. Flash kan ofta vara lösningen när den rådande html-

standarden inte räcker till.

Programvaran Flash Player som krävs för att visa Flashapplikationer finns på 99 

procent av alla datorer i västvärlden som är uppkopplade mot Internet.  

3.4.2 ActionScript 

Flash är ett program som förenar design och programmering. För att styra objekt 

på ett mer dynamiskt sätt i Flash kan man använda sig av ett programmeringsscript 

som heter ActionScript. Den version som är aktuell under uppsatsens skrivande 

av scriptet är ActionScript 3 och är byggt utifrån JavaScript och liknar traditionell 

objektorienterad programmering.

3.3.2 Simplicity i visuell kommunikation

Ordet ”simplicity” är engelska och fritt översatt till svenska betyder det ungefär 

“enkelhet”. Med simplicity menas att göra någonting så enkelt som möjligt.  

I kreativitetens värld är saker och ting ibland upp-och-ned-vända, t.ex. som 

illustreras i det kända uttrycket ”less is more”. En designer bör alltid eftersträva att 

göra sitt budskap så enkelt som möjligt, men ändå presentera det på ett intressant 

sätt (Dorte Nielsen 2003). 

Att använda simplicity som en metod som kan hjälpa och vägleda en designer i sitt 

arbete med att uppnå tydlighet, kraft och enkelhet i sin designlösning. John Maeda 

(2006) har sammanfattat vad han anser vara simplicity i tio lagar (fritt översatt):

Lag 1: Reducera

•	 Det lättaste sättet att uppnå enkelhet är genom eftertänkt reducering. 

Lag 2: Organisera

•	 Organisation gör att ett system med mycket innehåll upplevs enklare.

Lag 3: Tid

•	 Att spara tid känns som att man gör något enklare.

Lag 4: Kunskap

•	 Kunskap gör allting enklare.

Lag 5: Skillnader

•	 Enkelhet och komplexitet behöver varandra.

Lag 6: Kontext

•	 Det som finns i enkelhetens periferi är definitivt inte perifer.

Lag 7: Känslor

•	 Mer känslor är bättre än mindre. 

Lag 8: Tillit

•	 Vi litar på enkelhet.

Lag 9: Misslyckande

•	 Vissa saker kan aldrig göras enkla.

Lag 10: Den enda

•	 Enkelhet handlar om att förminska det självklara och lägga till det 
meningsfulla.
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4. Metod

[FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OCH GENOMFÖRANDET AV  

UPPSATSENS EMPIRISKA DEL. VAL AV METODER FÖR ATT  

FASTSTÄLLA APPLIKATIONENS ANVÄNDBARHET ENLIGT  

ANVÄNDARNA OCH FÖR ATT EVALUERA SYSTEMET.] 
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4.3 Användartest och prototyper

En fullständig designlösning är nästan omöjlig att utföra av en och samma person, 

det krävs ofta flertalet kompetenser. Därför är det viktigt att ta hjälp från användare 

att testa designlösningar och få feedback på dessa. (Löwgren & Stolterman 2004). 

Enligt Goodwin (2009) finns det inte något fulländat sätt att utföra användartester 

på, det varierar från gång till gång. Även den snyggaste designlösning kan 

misslyckas på marknaden om t.ex. priset är fel eller marknadsföringen 

bristfällig. För att veta att designen fungerar bör alltså utvärderingsmetoder och 

användartester göras.

Planering av testet är viktigt och syftet med planeringen är att identifiera vad man 

vill veta och från vem. Att ta fram frågor eller uppgifter kan hjälpa till att uppnå 

detta och att bestämma vilken slags prototyp som behövs.

4.3.1 Low-fidelity- och High-fidelityprototyper

Prototyper sammanfattar och ger information till designern om hur användbar en 

applikation är, och hur väl den visuella kommunikationen fungerar. 

Enligt Goodwin (2009) kan en prototyp antingen vara en High- eller Low-

fidelityprototyp (HiFi eller LoFi). Med HiFi-prototyp menas att prototypen har 

en hög trohet till originalet och med LoFi-prototyp menas att prototypen är 

konstruerad i ett tidigt stadie av konstruktionsfasen och skiljer sig därmed från 

slutprodukten. 

En HiFi-prototyp liknar den slutgiltiga designlösningen och fungerar ungefär som 

slutprodukten är tänkt att fungera. Funktioner är ofta klickbara och återgivningen 

av händelser realistiskt animerat. Bra fidelity (trohet) är viktigt för att testa enkel 

interaktion men det kan också ställa till det och göra användarna frustrerade när de 

märker att allt inte är helt färdigställt. 

En LoFi-prototyp framställs ofta med hjälp av papper och penna och är ett billigt 

sätt att testa användbarhet på. Den ger inte för stora förväntningar hos användaren. 

Den kan dock ge ett oklart intryck av objektens hierarki eller interaktion om inte 

prototypen är tillräckligt genomtänkt (Goodwin 2009).

I detta avsnittet beskrivs först en arbetsgång i metodarbetet och varför metoderna valdes. 
Sedan hur metoderna fungerar och vad de innebär. Därefter kommer ett utformande- och 
genomförandeavsnitt som förklarar hur metoderna användes. 

4.1 Arbetsgång

Det empiriska arbetet inleddes med ett användartest bestående av en kombinerad 

Card sorting och LoFi-prototyp av applikationen. Dessa metoder kombinerades 

för att ta reda på vilket innehåll som skulle finnas med och vart detta skulle vara 

placerat. Resultatet av det första användartestet användes till att färdigställda den 

HiFi-prototyp som låg till grund för det andra användartestet som genomfördes i 

slutet av designprocessen. Detta test och metod gav återkoppling till applikationens 

användbarhet och resultatet av detta utgjorde den slutgiltiga designlösningen. 

4.2 Card sorting

Card sorting är en metod för att organisera innehållet på en hemsida eller 

liknande. Enligt Goodwin (2009) syftar Card sorting till att ta reda på hur 

användarna vill ha materialet organiserat, hur det är logiskt att gruppera innehållet 

och för att ta reda på om det är något som bör läggas till eller tas bort.

Processen går till så att en designer skriver de önskade innehållsrubrikerna på 

små kort, post-it-lappar eller liknande och lägger dem slumpmässigt i en hög. 

Designern förklarar för användaren (testpersonen) att lapparna representerar 

innehållet som förväntas finnas på en hemsida eller liknande, och att användarens 

uppgift är att placera dem som hon/han skulle vilja att de var strukturerade 

(Goodwin 2009). 

Card sorting genererar en övergripande struktur för information, samtidigt som 

den ger förslag till navigation, menyer och möjliga sätt att organisera på. Card 

sorting är till för att få en inblick och förståelse för hur användaren tänker kring 

innehållet. Det behöver inte vara perfekt placerat i en klassisk ordning, det viktiga 

är att designern får en förståelse för vilka kontexter som skapas kring innehållet 

(Goodwin 2009). 

Spencer (2010) menar att Card sorting är en snabb, billig och pålitlig metod 

som passar bäst för mindre webbsidor eller applikationer, där innehållet redan 

är bestämt. Det är också bra om användaren är insatt och förstår det mesta av 

innehållet. Card sorting kan göras i grupper eller individuellt. Till Card sortingen 

kan det också göras en kortare intervju kring valen för att få veta mer kring 

tankegångarna hos testpersonerna.
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4.4 Utformning och genomförande

4.4.1 Kombinerad Card sorting och LoFi-prototyp

Det första användartestet blev en kombination av en Card sorting och en LoFi-

prototyp. Sex stycken användare, tre tjejer och tre killar i åldrarna 21-27 år 

genomförde testet. 

Användartestet var utformat så att användarna skulle placera ut fem stycken post-

it-lappar på en LoFi-prototyp, där de ansåg att de passade. Användarna kunde också 

välja att placera lapparna utanför ramen om de ansåg att de inte hörde dit. De 

kunde också lägga till en egen lapp om de tyckte att något fattades. 

LoFi-prototypen var en skiss på ett A4-papper som efterliknade hemsidans 

struktur, med en utmarkerad ram som representerade applikationens placering. 

Anledningen till varför det blev en kombinerad Card sorting och LoFi-prototyp var 

för att uppdragsgivaren hade en klar önskan om innehåll och möjligheterna att 

lägga mer innehåll var begränsade. Krav från uppdragsgivaren, val av grafisk form 

och fotografiernas utformning gjorde att utställningens innehållsdelar inte kunde 

placeras på något annat sätt i applikationen. LoFi-prototypens utformande blev 

sammanfattat en kompromiss mellan konceptidé och grafisk form (utifrån lagarna 

om Simplicity och Bo Bergströms ledstång) och med hänsyn till teorierna om Card 

sorting och prototyper. 

4.4.2 HiFi-prototyp och mindre intervju

Det andra användartestet gjordes i slutet av designprocessen. En klickbar prototyp 

skapades i Flash, den programvara som också användes för slutprodukten. En 

testgrupp på åtta personer, fem tjejer och tre killar, i åldern 20-29 fick ta del av ett 

scenario och utföra tre mindre uppgifter i prototypen. Efteråt fick de svara på frågor 

som var kopplade till användbarhet och visuell kommunikation för att se om syftet 

med applikationen framgick och uppfylldes.

HiFi-prototypen utformades liksom LoFi-prototypen, med hänsyn till uppsatsens 

metoder om användartest och prototyper samt teorier kring interaktionsdesign, 

gränssnittsdesign, användbarhet och visuell kommunikation.
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5. Resultat

[RESULTATEN FRÅN DET EMPIRISKA ARBETET;  

HUR ANVÄNDARNA REAGERADE PÅ CARD SORTING,  

LO-FI-PROTOTYPEN OCH PÅ HIFI-PROTOTYPTESTET.] 
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•	 Att ”Tipsa en vän” inte framgick tydligt nog och att detta kändes onödigt och 
plockades bort.

•	 Att ”Tack till” upplevdes lite malplacerat i applikationen och flyttades i 
stället längre ned på sidan.

•	 Ingen av användarna utnyttjade de tomma post-it-lapparna och kom med 

egna innehållsförslag.

Sammanfattade slutsatser av svarsresultaten från användarna:

Det sammanfattade resultat av det första användartestet var att några innehållsdelar 

togs bort, ingen lades till, förslag på presentation av innehållet kom fram och 

bidrog till fortsatt utveckling och förbättrad interaktion.  

5.2 Användartest två – utvärdering med  
HiFi-prototyp

HiFi-prototyp som användes till det andra användartestet.  

(Prototyp gjord i Flash med viss interaktion.)

Användarna fick sätta sig in i följande scenario:

Tänk dig att du vill besöka Visualiseringscenter C och du vill veta mer om 

utställningen ”Att visa det man inte kan se”. Hur tar du reda på mer information om 

den?

I detta avsnitt redogörs resultaten från de två användartesten som genomfördes under 
arbetet. Här redovisas vad användarna ansåg kring applikationens innehåll, interaktion, 
dess visuella kommunikation, gränssnitt och dess användbarhet. 

5.1 Användartest ett – utvärdering med Card 
sorting och LoFi-prototyp

Kombinerad Lo-Fi-prototyp och Card sorting, som användes till det första 

användartestet. Lapparna som sitter på pappret är innehållet i utställningen som 

inte gick att flytta i testet. Lapparna till höger om pappret är de fem lappar som 

användarna fick placera ut där de ansåg att de passade på prototypen.

Begreppet Card sorting var nytt för flera av användarna och det första 

användartestet var varken ett klassiskt LoFi-protoyptest eller en klassisk Card 

sorting men fungerade trots detta väl i sammanhanget. (Testet finns som bilaga.)

Resultatet av testet kan sammanställas på följande vis;

•	 Att ”Introduktion till utställningen” hamnade ovanför själva applikationen på 
sidan, i vanlig textform. 

•	 Att ”Kort förklaring om hur applikationen fungerar” borde vara med i form 
av ett frågetecken eller en informationsknapp och placerad i ett hörn, 
förslagsvis nere till höger. 

•	 Att ”Byta ansikte” bör ske när man trycker på ansiktsbilden.
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när det inte fanns något foto på den. De fick intrycket av att det var en påkostad, 

genomarbetad och professionell utställning och de ville gärna besöka den. 

Användarna gillade den grafiska designen och de förstod syftet med applikationen, 

de ville läsa mer om utställningens olika delar och blev nyfikna på att besöka 

Visualiseringscenter C.

Användbarhet & interaktion:

Användarna hade också åsikter om interaktionen och kom med återkoppling på 

detta. De upplevde applikationen lättanvänd och lätt att förstå sig på, men det var 

några saker de ville ändra på såsom; att de inte ville behöva klicka på var och en av 

utställningsdelarna för att ta reda på namnet på dem. Lösningen blev att namnet 

kommer upp direkt när man för muspekaren över bilden och följer därmed Bo 

Bergströms teori om att typografin förstärker budskapet i synlig framtoning (se 3.3.1 

En ledstång i visuell kommunikation).

En annan åsikt som testades var att en användare ansåg att det borde läggas till ett 

längre förklarande intro där man berättar att man ska klicka sig runt på de olika 

delarna för att läsa mer om innehållet i utställningen. Resultatet av detta blev att 

grundläggande information hamnade på hemsidans övre del i vanlig textform, 

för att bespara plats och minska rörighet i applikationen, vilket följer de två första 

lagarna i “Lagarna om Simplicity” som säger att organisation och reducering av 

innehåll medför en känsla av att något blir enklare och lättare att ta till sig (se 3.3.2 

Simplicity i visuell kommunikation).

En annan åsikt var att användarna ville både öppna och stänga informationsfönstret 

på samma knapp. Detta ändrades för att passa användarnas önskemål och följer 

därmed kraven på användbarhet (se 3.1.3 Användbarhet inom interaktionsdesign).

Några av användarna påpekade att det var svårt att förstå hur man skulle byta 

ansikte. Flertalet test genomfördes med olika varianter av information om detta, 

men resultatet blev för rörigt visuellt. Det plockades slutligen bort till förmån för 

en ren och tydlig visuell kommunikation (i enlighet med Lagarna om Simplicity) 

och när ytterligare en interaktionsaspekt lades till i slutet i form av rörliga ögon 

förstärktes villigheten att klicka på ansiktena och problemet var således löst.

Sammanfattande citat från en användare:

”Jag trodde att utställningen bara skulle handla om virtuell obduktion 

som jag hört talas om innan, men det handlar ju om mer saker man inte 

kan se, såsom mikrokosmos, tankar m.m. – intressant.”

De flesta av testpersonerna gick in på Visualiseringscentrets hemsida och tryckte 

på ”Utställningar” och hittade undersidan ”Att visa det man inte kan se”.

Tre uppgifter:

Användarna fick därefter tre stycken uppgifter att genomföra i HiFi-prototypen. 

Denna lades ovanför hemsidan på rätt plats för att ge en realistisk känsla. 

Uppgifterna var; att hitta en klickbar länk under rubriken ”Insidan”, att hitta mer 

information om vad det är för typ av utställning och till sist, att byta ansikte.

Sex frågor:

Testpersonerna fick också svara på några frågor om applikationen för att se om den 

uppfyllde de krav på användbarhet, visuell kommunikation, syfte m.m.

Följande frågor ställdes till testpersonerna:

•	 Vad får du för första intryck av applikationen?

•	 Hur lätt var den att förstå sig på?

•	 Väckte den ett intresse för att se den riktiga utställningen? Om ja, vad 
väckte intresset?

•	 Vad får du för förväntningar på den riktiga utställningen?

•	 Vad tror du skulle kunna underlätta för interaktionen i applikationen?

•	 Övriga kommentarer?

Under testprocessen:

Under testdagarna föll det sig naturligt att utveckla saker som användarna 

påpekade för att se om nästa testperson reagerade annorlunda. Några mindre 

funktioner växte fram under testdagarna på detta sätt. Resultatet av HiFi-testningen 

blev alltså en dialog mellan testpersoner och designer och det var ett bra sätt att 

säkerställa en god slutprodukt.

Sammanfattade slutsatser av svarsresultaten från användarna:

Den visuella kommunikationen och syftet med applikationen:

Användarna tyckte att applikationen var snygg och stilren, lätt att förstå sig på och 

att den följde centrets grafiska profil. De ansåg också att den väckte ett intresse 

för utställningen, men att det var svårt att få en bild av den verkliga utställningen 
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6. Designlösning

[DESIGNLÖSNING BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN METODERNA 

SAMT TEORIERNA INOM VISUELL KOMMUNIKATION M.M.]
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Designprocessen har sett ut som följande:

Processen började med att designa projektet i sig självt och dess upplägg. Projektet 

delades in i en informationssökande fas, en designfas och en genomförandefas 

som med fördel kan kopplas till och motsvaras av teorin om vision, operativ bild 

och specifikation (se 3.2 Designprocessen). Samtidigt sattes en tidsplan upp och 

en dagbok fördes dagligen under hela projektets gång för att ha kontroll över 

projektet. 

Projektet inleddes som nämndes ovan med en informationssökande fas där 

en vision skapades. Där insamlades information om Visualiseringscentret, om 

interaktionsdesign, om liknande applikationer och all nödvändig teori och metod. 

Där fördjupades också kunskaperna om Flash och ActionScript 3. 

Efter den informationssökande fasen gick projektet in i designfasen där en 

operativ bild tog form. I designfasen konkretiserades uppdragsgivarens krav och 

förväntningar och designarbetet påbörjades. Skisser tog form, tankar kring vad 

som skulle förmedlas utvecklades och flertalet idéer kokades ned till en konkret 

idé som utformades som i tre olika avancemangsnivåer. Utifrån dessa förslag fick 

uppdragsgivaren besluta vilken som lämpade sig bäst och det första användartestet 

gjordes på sex stycken användare för att se om idén fungerade. Det första testet gav 

bra och utvecklande feedback och designfasen gick över i genomförandefasen.

Under genomförandefasen skapades en tydlig specifikation och slutgiltig idé 

konkretiserades i rätt programvara. Här gjordes även det andra användartestet 

för att säkerställa att den tänkta interaktionen fungerade hos användarna. Efter 

småjusteringar och tillsammans med alla tidigare nämnda aspekter genomfördes 

så den slutgiltiga designlösningen på svenska och engelska i Flash och lades 

slutligen upp på Visualiseringscentrets hemsida. 

6.2 Utformning och slutgiltig designlösning

I detta avsnitt presenteras den slutgiltiga designlösningen och här påvisas också visuellt 

hur uppdragsgivarens krav och önskemål och uppsatsens teorier har efterföljts.

Resultatet av uppdragsgivarens önskemål blev en intresseväckande, interaktiv 

visualisering över innehållet i utställningen ”Att visa det man inte kan se” till 

Visualiseringscentrets hemsida.

Uppdragsgivaren ville först ha en direkt avbildning av utställningslokalen. Detta 

I detta avsnitt redovisas resultatet från designprocessen, projektet i sig och framför allt 
den färdiga designlösningen.

6.1 Beskrivning av designprocessen

Med all den kunskap som förvärvats under tre år på kandidatutbildningen Grafisk design 
och kommunikation på Linköpings universitet, campus Norrköping, tidigare kunskap 
och erfarenheter, stöd av handledare och med stöd av den teori som nämnts tidigare i 
uppsatsen kunde denna designprocess genomföras på ett kontrollerat och utvecklande sätt. 

Design är en trots allt en iterativ process som är svår att definiera. Om det är en 

process som går att göra likadant varje gång är det ingen designprocess, enligt 

Löwgren och Stolterman (se 3.2 Designprocessen). 

Följande teori och andra delar har tagits hänsyn till under denna designprocess gång:

•	 Interaktionsdesign, dess komplexitet och användbarhetsaspekter

•	 Gränssnittsdesign

•	 Designprocessen och designerns roll och krav på förmågor

•	 Bo Bergströms teorier om visuell kommunikation

•	 De tio lagarna om Simplicity

•	 Tekniska förutsättningar och begränsningar

•	 Uppdragsgivarens krav och förväntningar

Teorierna och kunskaperna kring interaktionsdesign och gränssnittsdesign var en 

pålitlig grund att stå på genom projektets gång. Användbarhetsteorierna gav ett 

bevis och en bekräftelse på att testpersonernas kommentarer och reaktioner var 

positiva och att utvecklingen gick åt rätt håll. Kunskaper om designprocessen och 

dess komplexitet gjorde att det gick lättare att utföra denna. Designerns roll och 

krav på förmågor vägledde mig som designer och gjorde att jag inte hade för stora 

krav på mig själv. Delen om visuell kommunikation och de två riktlinjer som sattes 

upp i form av Bo Bergströms ledstång och de tio lagarna om Simplicity gjorde det 

klart och tydligt vad som bör vara med och vad som kunde skalas bort i design och 

kommunikationsdelen. Till sist avgjorde uppdragsgivarens önskemål och krav en 

stor del av den slutgiltiga designlösningen.
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Denna innehållsruta “poppar upp” när man trycker på en av de mindre bilderna och 

beroende på vilken bild/knapp som tryckts, kommer det upp information om just 

denna delen av utställningen.

En annat krav från uppdragsgivaren var att det skulle vara lätt att läsa texten och 

att det skulle finnas länkar kopplade till var del. För att uppfylla detta utformades 

två sidor inom innehållsrutan. Genom ett pilsystem nere till höger kan man enkelt 

förflytta sig mellan sidorna. Anledningen till att det blev ett pilsystem var för att det 

är förekommande inom gränssnittsdesign och något som är bekant och intuitivt 

hos användarna (se 3.1.2 Gränssnittsdesign).

var tyvärr omöjligt då utställningen inte hade byggts färdigt när applikationen 

skulle vara färdig. 

Lösningen blev istället en abstrakt koppling till utställningen och hela 

Visualiseringscentret, i form tre personers ansikten med stora, öppna ögon 

och uttrycksfulla miner i mitten. Ansiktena symboliserar en upplevelse och att 

visualisering handlar om att se och ta till sig det man ser. Dessa bilder användes 

även till affischer, broschyrer och andra trycksaker för centret och ingår i centrets 

grafiska profil. Lösningen blev alltså att återanvända dem i applikationen för 

utställningen för att koppla an till uppdragsgivarens krav att det ska följa centrets 

grafiska profil (se 2.1 Uppdragsbeskrivning). Nämnas bör också att i applikationen 

visas det bara ett ansikte åt gången, men klickar man på det ansikte som visas så 

byts det till ett annat och så går det runt mellan de tre bilderna.

De åtta delarna i utställningen avbildades i form av åtta små klickbara bilder 

ovanför ansiktet. (Detta är samma bilder som introducerar de olika delarna i den 

fysiska utställningen.)

För att uppfylla kravet på att man skulle kunna läsa om var del i utställningen (se 

2.1 Uppdragsbeskrivning) skapades en innehållsruta, som hamnar över ansiktet och 

bilderna, där texten och en större bild introducerar innehållet;
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Till sist skapades också en “Informationsruta” där man kan läsa mer om hur 

applikationen fungerar och vad den innehåller. Denna öppnas när man trycker på 

“i-knappen“ nere till vänster. Även en knapp för helskärmsläge lades till uppe i 

högra hörnet.

Här är så tillslut en statisk bild på applikationen såsom den ser ut i “startläge” på 
hemsidan (med muspekaren över “Universum“, vilken tyvärr ej syns på bilden):

Applikationen skulle också vara inspirerande, intresseväckande och 

målgruppsanpassad. Resultatet blev en lekfull funktion där personernas ögon följer 

efter musen, vilket illustreras nedan då personens ögon är ställda till höger. 

Detta skapar en lekfullhet som gör applikationen mer intressant och 

användarna blir mer benägna att klicka sig runt för att se vad som händer. Den 

visuella kommunikationen, bilderna och designen i stort samspelar väl med 

Visualiseringscentrets grafiska profil.

Efter det andra användartestet kom det fram att användarna inte var benägna 

att klicka in på varje del för att ta reda på namnet, utan de ville ha det serverat 

direkt ute på förstasidan. Så fick det bli, när man för musen över de olika delarna 

i utställningen, kommer deras respektive namn upp ovanför, bilden blir skarpare 

och en vit ram lyser upp bilden. Detta skapar intresse för att klicka på bilden och 

för att läsa mer.
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7. Diskussion

[DISKUSSION KRING RESULTATEN SOM UPPNÅTTS,  

KRING TEORI- OCH METODARBETET SAMT FRAMTIDA ARBETE.]



40 41

7.3 Diskussion av teori

Teorin innefattar många delar och var komplex att angripa. Jag försökte få med det 

mesta som min applikation skulle innehålla men det var inte det lättaste. 

Det bör nämnas att de flesta rubriker i uppsatsens teoridel är för stora för att kunna 

sammanfattas på ett korrekt sätt. Med förhoppning om överseende av det så har 

sammanfattningar av ämnena ändå gjorts och punktlistor över saker att tänka på 

har varit ett bra stöd under designprocessens gång. De har också rättfärdigat de 

beslut som tagits och fungerat såsom teorier bör. Mer om de olika delarna nedan;

Interaktionsdesign innefattar gränssnittsdesign, och användbarhet är i detta 

fallet en del av interaktionsdesign. Dessa teoridelar användes mer som ett stöd i 

designprocessen och och stärkte de beslut som togs genom arbetets gång.

Teorin om visuell kommunikation handlar egentligen om grafisk design. Visuell 

kommunikation beskriver på ett bättre sätt vad grafisk design handlar om. Bo 

Bergströms ledstång är lite svävande men också lagom konkret så designern 

fortfarande har ett spelrum att verka i. Jag tycker den var en bra säkerhet för 

att veta om jag var rätt ute med de olika designlösningar och aspekter jag valde 

mellan. 

Lagarna om Simplicity (se 3.3.2 Simplicity i visuell kommunikation) motiverade 

mängden innehåll i applikationen och gjorde det enklare att vara säker på att 

“less is more”. Dock så är de förkortade versionerna av lagarna svåra att förstå på 

engelska och det blir minst lika krångligt i en svensk översättning. Jag kan dock 

rekommendera boken som de är hämtade från, Ten laws of Simplicity av John 

Maeda.

I min roll som designer har jag funnit ett stöd i teorierna som handlar om 

designprocessen och designerns roll (se 3.2 Designprocessen och 3.2.1 Designerns roll). 

Jag håller med om att det är en komplex process som ständigt hoppar mellan detalj 

och helhet och om kraven på hur en designer ska vara. Det har fungerat bra under 

arbetets gång att ha dessa krav att luta sig tillbaka mot. Jag har försökt, trots att jag 

arbetat själv, att vara en god designer som tar hänsyn till det som har krävts. Trots 

teoriernas hjälp har de varit lite otydliga att förstå sig på, men sådan är design, det 

finns inga rätt och fel.

De tekniska förutsättningarna i arbetet har varit utmanande då Flash är en speciell 

programvara som är ett mellanting mellan programmering och design. Denna 

kombination har ändå gått över förväntan då jag velat lära mig programvaran 

ordentligt. 

7.1 Inledning

Syftet med detta examensarbete har varit att, genom att kombinera kunskaperna 

inom grafisk design med kunskaperna inom interaktionsdesign, ta fram en 

designlösning för en interaktiv applikation för en utställning, till en hemsida. 

Som diskuteras i uppsatsens inledning (se 1.1 Inledning) så är visualisering ett 

aktuellt och växande område. Visualisering behöver kunskaper om kommunikation 

för att kunna framställa information på ett användbart och förståeligt sätt. En 

duktig designer kan överbrygga gapet mellan de olika designdisciplinerna och 

presentera fakta på ett enkelt och lättförståeligt sätt, men det krävs en hel del 

kunskap och erfarenhet för att lyckas. Som diskuterades i (se 4.3 Användartest och 

prototyper) så är feedback från användarna viktigt, då det är svårt att finna alla 

nödvändiga kompetenser hos en designer i en och samma person. Detta blir extra 

tydligt när ett projekt genomförs av endast en person som i detta fallet. 

Interaktionsdesign och grafisk design (som grundar sig i kunskapen om visuell 

kommunikation) är komplicerade områden men det är också det som är 

utmanande och spännande. En insikt under arbetets gång är att betydelsen 

av gränsöverskridningen mellan interaktionsdesign och grafisk design borde 

tydliggöras ännu bättre och att båda verkligen kan dra nytta av varandra för att 

skapa framtidens digitala artefakter. 

7.2 Diskussion av uppdraget och målgruppen

Uppdragsbeskrivningen var kortfattad och otydlig men också öppen och formbar. 

Denna utvecklades efter möten med uppdragsgivaren och ett tydligt mål sattes 

upp, som var till stor hjälp för utvecklingen. Uppdragsgivarens åsikt har varit 

mycket viktig genom projektet och den har varit den största bidragande faktorn till 

slutresultatets utformning. 

Målgruppen för Visualiseringscentret har varit mer flytande än vad jag först trodde. 

Visualiseringscentret är till för en bred allmänhet, men jag fokuserade mycket på 

målgruppen studenter vid universitetet i mina användartest. Detta hade kunnat 

göras annorlunda med facit i hand för att få en bredare återkoppling från både den 

primära och den sekundära målgruppen.
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teorier och metoder som kanske skulle ha varit omöjligt att hinna med annars. Det 

förstärker designlösningens kvalité och ger den förhoppningsvis en mer hållbar 

och välmotiverad nivå gentemot om t.ex. en webb-byrå hade gjort samma uppdrag.  

Det som talar emot min designlösning i det fallet är att man ofta är flera personer 

inblandade i ett och samma projekt på en byrå och kan komplettera varandra i en 

designlösning.

Applikationens utformning styrdes mycket av uppdragsgivarens önskemål och 

krav, på gott och ont. Det kom fram ett fåtal idéer under processens gång innan 

den slutgiltiga idén föddes. Detta var bra, då begränsningarna förtydligade 

uppdraget och satte igång kreativiteten. Att få till en designlösning som avspeglade 

den verkliga utställningen, som uppdragsgivaren först ville, var tyvärr omöjligt då 

ingen under arbetets gång visste exakt hur den skulle se ut. Det var också omöjligt 

att få tillgång till foton från utställningen och dess olika stationer då de ej vad 

färdigbyggda vid designarbetets avslutande. 

Uppdragsgivaren hade en tidig idé om en att göra en direkt avbildning av 

utställningsrummet och animera innehållet ovanpå den, men dels på grund av 

svårigheter att avbilda utställningen helt korrekt och dels för att hemsidebesökarna 

troligtvis ändå inte vet hur utställningsrummet ser ut, så valdes därför en 

mer abstrakt koppling till utställningen. ”Att visa det man inte kan se” och 

Visualiseringscenter C handlar sammanfattat om synen, att se och om att uppleva 

visuella ting. Därför hamnade synen i fokus även på designlösningen. När det 

sedan skulle kopplas ihop med hemsidans grafiska form och Visualiseringscentrets 

grafiska profil fanns det tre bilder på personer med uttrycksfulla miner och stora, 

öppna ögon som passade perfekt för det jag ville ådstakomma; Att förmedla en 

upplevelsekänsla och ett fokus på det visuella. Dessa bilder användes också i övrig 

marknadsföring och informationsmaterial och knöt an till utställningen på ett bra 

sätt. 

Interaktionen i applikationen designades så enkel och användbar som möjligt. 

Därför utgick jag mycket från användarnas kommentarer och reaktioner, mina 

egna tidigare kunskaper om interaktion och de kunskaper från teorier från 

uppsatsens teoridel när jag formgav dessa. Utifrån användartesterna kunde jag 

dra slutsatser om det var någon detalj som fattades eller behövdes läggas till och 

av att döma från användarnas kommentarer efter det andra användartestet så 

uppfyller applikationen sitt syfte att inspirera, informera och väcka nyfikenhet för 

utställningen.

Storleken på den exporterade Flashfilen (.swf-filen) blev 872 K. Detta uppfyllde 

kraven från uppdragsgivaren. 

7.4 Diskussion av metod

Som nämnts i rapportens metodavsnitt (se 4.2 Card sorting) är Card sorting en 

metod för att strukturera innehållet på en hemsida eller liknande. Det bör dock 

vara en sida eller applikation med mer innehåll för att Card sorting ska kunna 

utföras på bästa sätt. I mitt fall blev det en kombination av Card sorting och en 

LoFi-prototyp då uppdragsgivarens styrning och designlösningen tillsammans 

gjorde att det var omöjligt att sortera en stor del av korten. Det gav helt enkelt mer 

att använda övrigt innehåll som kort och placera ut dem på en LoFi-prototyp och 

resultatet fungerade väl i arbetet. 

HiFi-prototyp (se 4.3 Användartester och prototyper) var en metod som fungerade 

bättre i detta fall. Den kombinerade varianten med att ge användarna ett scenario, 

att utföra uppgifter i prototypen och frågor på den efteråt blev mycket lyckat 

och var en förutsättning för att garantera användbarheten hos den slutgiltiga 

designlösningen. Mitt tillvägagångssätt, att utveckla HiFi-prototypen under 

testomgången var en lyckad lösning på att utveckla detaljer och se direkt hur 

användarna reagerade på dem. Det var inte planerat men det blev den bästa 

lösningen under testningens gång.

Under uppsatsskrivandets gång påbörjades även ett arbete med metoden 

Personas. Denna lades dock ned halvvägs genom arbetet då det konstaterades att 

det skulle behövas mycket resurser och tid för att utveckla dessa. Meningen med 

dem försvann när ordentliga användartester gjordes på personer i rätt målgrupp 

för Visualiseringscentret. Dessa var olika insatta i projektet vilket gav en bra 

återgivning av de båda målgrupperna (se 2.2.1 Målgrupp Visualiseringscenter C).

7.5 Diskussion av designlösning

Designprocessen var iterativ och ändrade ofta fokus från teori och metod till att 

styras av magkänsla och att slitas mellan detalj och helhet. Designprocessen kan 

vara riktigt jobbig, då det inte finns några rätt eller fel inom design, bara olika 

smak och tycke. Dock kan man ändå hävda att det finns vissa saker som fungerar 

bättre än andra och genom erfarenhet, teorier och vunna kunskaper kunde jag 

under arbetets gång få en känsla för om designen och interaktionen var rätt för sitt 

syfte eller inte. 

Värt att nämna i sammanhanget är att det är få projekt som har såpass mycket 

tid och fokus på teori som ett examensarbete, ute i arbetslivet kan pengar styra 

tid och nivå på ett helt annat sätt. I detta fallet kunde användartester kopplas till 
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7.6 Diskussion av framtida arbete

Förbättringar kan alltid göras, så även i detta fallet. 

Jag har sammanfattat några av de saker jag tror skulle kunna förbättra applikationen 
ytterligare:

•	 Lägga in bilder från den verkliga utställningen

•	 Byta ut den generella introduktionstexten till en informationstext om vilka 

delar som finns på de olika ”stationerna” i utställningen

•	 Göra ytterligare en evaluering av applikationen på hemsidan

Mitt andra användartest, testet av HiFi-prototypen var en slags evaluering av 

applikationen. Det bör genomföras ytterligare en evaluering av den på hemsidan 

för att se om användarna förstår sig på den lika bra som de gjorde under HiFi-

testet. När detta är gjort kan man välja vad man vill ändra eller om man vill ha kvar 

den som den är.
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8. Slutsatser och måluppfyllelse

[KONKRETA SLUTSATSER MED KOPPLING TILL TEORIERNA, 

METODERNA, FRÅGESTÄLLNINGEN OCH SYFTET.]
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8.1 Slutsatser

En applikation för att presentera utställningen ”Att visa det man inte kan se” har 

tagits fram och implementerats för Visualiseringscenter C:s räkning. Uppdraget är 

konkretiserat och målet med examensarbetet är uppfyllt. 

Lärdomar som dykt upp under arbetet kan sammanfattas i följande punkter; 

•	 Designprocessen är en dynamisk process som är olik från gång till gång 

•	 Det är bra att jobba i grupp i större projekt - olika roller kompletterar varann

•	 En designer ska skapa mening och ordning i en komplex värld

•	 Card sorting passar bra för hemsidor eller liknande med mycket innehåll

•	 Flash är ett avancerat program som kräver tålamod

•	 HiFi-protoyper ger bra information om användbarhet

•	 En utställning kan med fördel avbildas på ett abstrakt sätt

•	 Lita på den rätta känslan, magkänslan, när det handlar om design

Med dessa lärdomar i bagaget har en applikation som presenterar utställningen  

“Att visa det man inte kan se“ på ett visuellt, interaktivt och informativt sätt tagits 

fram till Visualiseringscentrets hemsida.  

Uppdragsgivarens krav är uppfyllda, användarnas behov är identifierade och har 

format applikationen till det den är.  

Uppsatsen ger läsaren en kunskap om hur man kan arbeta när man vill presentera 

en utställning på Internet. Härmed anser följande frågeställning och dess 

delfrågeställningar besvarade:

”Hur kan man utveckla en interaktiv visualisering av en 

utställning till en hemsida och därigenom möta uppdragsgivarens 

krav och användarnas behov?”

•	 Hur kan man på ett visuellt och interaktivt sätt presentera en fysisk 

utställning?

•	 Hur kan man uppfylla och utveckla uppdragsgivarens krav?

•	 Hur kan man identifiera och uppfylla användarnas behov?
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10. Bilagor

Bilaga 1 - Flashkod

Här presenteras den kod som används i den svenska varianten av 
Flashapplikationen: 

(Den engelska skiljer sig ytterst lite från den svenska.)

Kod från ActionScript-lager “Main”:

//Byta ansikte

var counter:int;

counter = 1;

idaPicture_mc.visible = true;

jonnaPicture_mc.visible = false;

filipPicture_mc.visible = false;

invisibleButtonFaces_btn.addEventListener(MouseEvent.
CLICK, changeFace);

function changeFace(evt:Event):void {

 

if (counter == 0) 

  {

   jonnaPicture_mc.visible = false;

   filipPicture_mc.visible = false;

   idaPicture_mc.visible = true;

   counter = 1;

  }

else if (counter == 1) 

  {

   jonnaPicture_mc.visible = false;

   filipPicture_
mc.visible = true;   

   idaPicture_mc.visible = false;

   counter = 2;

  }

  

else if (counter == 2) 

  {

   jonnaPicture_mc.visible = true;

   filipPicture_mc.visible = false;

   idaPicture_mc.visible = false;

   counter = 0;

  }

}

// Saker som döljs från början

infoBox_mc.visible = false;

informationButtonBox_mc.visible = false;
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 else if (evt.currentTarget.nummer == 1) 

  {

  texten = “text/vardag_txt.txt”;

  texten2 = “text/vardag2_txt.txt”;

  bilden = “images/vardag.jpg”;

  infoBox_mc.texten1 = texten;

  infoBox_mc.texten2 = texten2;

  infoBox_mc.bilden = bilden;

  infoBox_mc.rubriken = “Vardag”;

  infoBox_mc.visible = true;

  infoBox_mc.gotoAndPlay(“”);

  }

 else if (evt.currentTarget.nummer == 2) 

  {

  texten = “text/illusion_txt.txt”;

  texten2 = “text/illusion2_txt.txt”;

  bilden = “images/illusion.jpg”;

  infoBox_mc.texten1 = texten;

  infoBox_mc.texten2 = texten2;

  infoBox_mc.bilden = bilden;

  infoBox_mc.rubriken = “Illusion”;

  infoBox_mc.visible = true;

  infoBox_mc.gotoAndPlay(“”);

  } 

 else if (evt.currentTarget.nummer == 3) 

  {

  texten = “text/information_txt.txt”;

  texten2 = “text/information2_txt.txt”;

  bilden = “images/information.jpg”;

  infoBox_mc.texten1 = texten;

  infoBox_mc.texten2 = texten2;

  infoBox_mc.bilden = bilden;

  infoBox_mc.rubriken = “Information”;

  infoBox_mc.visible = true;

  infoBox_mc.gotoAndPlay(“”);

  } 

 else if (evt.currentTarget.nummer == 4) 

  {

  texten = “text/insidan_txt.txt”;

  texten2 = “text/insidan2_txt.txt”;

  bilden = “images/insidan.jpg”;

  infoBox_mc.texten1 = texten;

  infoBox_mc.texten2 = texten2;

  infoBox_mc.bilden = bilden;

  infoBox_mc.rubriken = “Insidan”;

  infoBox_mc.visible = true;

  infoBox_mc.gotoAndPlay(“”);

  } 

 else if (evt.currentTarget.nummer == 5) 

  {

  texten = “text/mikrokosmos_txt.txt”;

jonnaPicture_mc.visible = false;

filipPicture_mc.visible = false;

// Lägger lyssnare på bakgrunden som döljer fönster.

background_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK,closeInfoBox);

function closeInfoBox(evt:Event){

 infoBox_mc.visible = false;

 informationButtonBox_mc.visible = false;

}

// Array som håller i alla thumbs och gör att de kan få samma functions

var thumbArray:Array = new Array(thumbBrain_mc, thumbEveryday_
mc, thumbIllusion_mc, thumbInfo_mc, thumbInside_mc, 
thumbMicro_mc, thumbUniverse_mc, thumbWeather_mc);

var nummer:int;

var texten:String;

var texten2:String;

var bilden:String;

for (var i:Number = 0; i<thumbArray.length; i++) {

 thumbArray[i].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, onOver);

 thumbArray[i].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, onOut);

 thumbArray[i].nummer = i;

 thumbArray[i].addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClick);

}

function onOver(evt:Event):void {

 evt.target.alpha = 2;

}

function onOut(evt:Event):void {

 evt.target.alpha = 0.75;

}

//Innehållsdelen

function onClick(evt:Event):void {

 

 informationButtonBox_mc.visible = false;

 

 if (evt.currentTarget.nummer == 0) 

  {

  texten = “text/tankar_txt.txt”;

  texten2 = “text/tankar2_txt.txt”;

  bilden = “images/tankar.jpg”;

  infoBox_mc.texten1 = texten;

  infoBox_mc.texten2 = texten2;

  infoBox_mc.bilden = bilden;

  infoBox_mc.rubriken = “Tankar”;

  infoBox_mc.visible = true;

  infoBox_mc.gotoAndPlay(“”);

  }
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informationButton_btn.addEventListener(MouseEvent.
CLICK,closeInformationButtonBox);

function closeInformationButtonBox(evt:Event){

 gotoAndStop(1);

}

//Full screen

function toggleFullScreen(event:MouseEvent):void {

  if (this.stage.displayState == StageDisplayState.FULL_SCREEN)

    this.stage.displayState=StageDisplayState.NORMAL;

  else

    this.stage.displayState=StageDisplayState.FULL_SCREEN;

}

full_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, toggleFullScreen);

full_mc.buttonMode = true;

Kod från ActionScript-lager “Info-Box”:

stop();

var texten:String;

var texten1:String;

var texten2:String;

var bilden:String;

var rubriken:String;

texten = texten1;

// Lägger lyssnare på bakgrunden som döljer fönster.

closeButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,closeInfoBox);

function closeInfoBox(evt:Event){

 gotoAndStop(1);

}

//Laddar in rubrik, text och bild

infoHeader_txt.text = rubriken;

var picURL:URLRequest = new URLRequest(bilden);

var picFrame:Loader = new Loader();

picFrame.load(picURL);

function loadCaption() {

 var textURL:URLRequest = new URLRequest(texten);

 var textLoader:URLLoader = new URLLoader(textURL);

 textLoader.addEventListener(Event.COMPLETE,onTextComplete);

 textLoader.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,onTextError);

}

  texten2 = “text/mikrokosmos2_txt.txt”;

  bilden = “images/mikrokosmos.jpg”;

  infoBox_mc.texten1 = texten;

  infoBox_mc.texten2 = texten2;

  infoBox_mc.bilden = bilden;

  infoBox_mc.rubriken = “Mikrokosmos”;

  infoBox_mc.visible = true;

  infoBox_mc.gotoAndPlay(“”);

  } 

 else if (evt.currentTarget.nummer == 6) 

  {

  texten = “text/universum_txt.txt”;

  texten2 = “text/universum2_txt.txt”;

  bilden = “images/universum.jpg”;

  infoBox_mc.texten1 = texten;

  infoBox_mc.texten2 = texten2;

  infoBox_mc.bilden = bilden;

  infoBox_mc.rubriken = “Universum”;

  infoBox_mc.visible = true;

  infoBox_mc.gotoAndPlay(“”);

  } 

 else if (evt.currentTarget.nummer == 7) 

  {

  texten = “text/vader_txt.txt”;

  texten2 = “text/vader2_txt.txt”;

  bilden = “images/vader.jpg”;

  infoBox_mc.texten1 = texten;

  infoBox_mc.texten2 = texten2;

  infoBox_mc.bilden = bilden;

  infoBox_mc.rubriken = “Väder”;

  infoBox_mc.visible = true;

  infoBox_mc.gotoAndPlay(“”);

  } 

}

//Informationsknappens öppnande & stängande:

informationButton_btn.addEventListener(MouseEvent.
CLICK,showInformationButtonBox);

function showInformationButtonBox(evt:Event){

 infoBox_mc.visible = false;

 if(informationButtonBox_mc.visible == false)

 {

  informationButtonBox_mc.gotoAndPlay(“”);

  informationButtonBox_mc.visible = true;

 }

 else {

  informationButtonBox_mc.visible = false;

   }

}
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function left(evt:Event):void {

 gotoAndStop(“9”);

 leftButton_btn.visible = false;

 rightButton_btn.visible = true;

 texten = texten1;

 loadCaption();

}

function right(evt:Event):void {

 gotoAndStop(“10”);

 leftButton_btn.visible = true;

 rightButton_btn.visible = false;

 infoHeader_txt.text = rubriken;

 texten = texten2;

 loadCaption();

}

Kod från ActionScript-lager “InformationButtonBox”:

stop();

// Lägger lyssnare på bakgrunden som döljer fönster.

closeButton_btn.addEventListener(MouseEvent.
CLICK,closeInformationButtonBox);

function closeInformationButtonBox(evt:Event){

 gotoAndStop(1);

}

Kod från ActionScript-lager “Ida, Filip och Jonna”:

stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, moveEyes); 

function moveEyes(e:MouseEvent): void { 

 

 idaRightEye_mc.x = -13 + (e.stageX * 0.015);

 idaRightEye_mc.y = -51 + (e.stageY * 0.007); 

 idaLeftEye_mc.x = -55 + (e.stageX * 0.015);

 idaLeftEye_mc.y = -50 + (e.stageY * 0.007); 

}

stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, moveEyes); 

function moveEyes(e:MouseEvent): void { 

 

 filipRightEye_mc.x = -1 + (e.stageX * 0.015);

 filipRightEye_mc.y = -68 + (e.stageY * 0.007); 

 filipLeftEye_mc.x = -51 + (e.stageX * 0.015);

 filipLeftEye_mc.y = -64 + (e.stageY * 0.007); 

function onTextComplete(e:Event):void {

 trace(“loading complete”);

    

 infoText_txt.htmlText = e.target.data; 

}

function onTextError(e:IOErrorEvent):void {

 trace(“text error occured”);

 infoText_txt.htmlText = “No caption available”;

}

function onOpen(e:Event):void {

 trace(“loading has begun”);

 infoText_txt.htmlText = “Loading image”;

}

function onComplete(e:Event):void {

 trace(“loading complete”);

 infoText_txt.htmlText = “”;

 picFrame.x = -91;

 picFrame.y = -128;

 infoPicture_mc.addChild(picFrame);

 loadCaption();

}

function onProgress(e:ProgressEvent):void {

 trace(“progress…”);

 var perc:Number = (e.target.bytesLoaded/ 
e.target.bytesTotal) * 100;

 infoText_txt.htmlText = “Loaded:” + Math.round(perc) + “%”;

}

function onError(e:IOErrorEvent):void {

 trace(“error has occured”);

 infoText_txt.htmlText = “Error loading image”;

}

picFrame.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.OPEN,onOpen);

picFrame.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE,onComplete);

picFrame.contentLoaderInfo.addEventListener(ProgressEvent.
PROGRESS,onProgress);

picFrame.contentLoaderInfo.addEventListener(IOErrorEvent.
IO_ERROR,onError);

//Knapparna att byta sida

leftButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, left);

rightButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, right);

leftButton_btn.visible = false;

rightButton_btn.visible = true;
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Bilaga 2 - Användartest ett - card sorting med 
LoFi-prototyp

Här presenteras resultaten mer ingående från det första användartestet:

Card sorting + Lo-Fi-prototyp
20 april 2010

Detta är en skiss till ett användartest som blev en blandning av 
en Card sorting och en Lo-Fi prototyp.

Bakgrundbild och vart innehållsbilderna ligger är redan 
bestämt. Det som behövs testas på användare är vad som ska 
fi nnas mer och vart det ska vara placerat.

De fasta objekten är:
Utställningsdelarna (Lila text)

De fl yttbara delarna är:
- Introduktion - till innehållet i utställningen
- Kort förklaring om hur denna fl ashapplikation fungerar
- Byt ansikte - (Jonna/Filip/Ida)
- Tack till
- Eget förslag?

Användartest ett

Denna bild visar den prototyp mottagaren möttes av när den skulle göra sin Card sorting.
Fokus är på applikationsrutan, men man ser också att den är del av en hemsida. Den har 
sina fasta delar i och med bilden i bakgrunden och de åtta delarna i utställningen. 
Resten av lapparna/innehållet var upp till försökspersonerna att placera ut.

}

stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, moveEyes); 

function moveEyes(e:MouseEvent): void { 

 

 jonnaRightEye_mc.x = 8 + (e.stageX * 0.015);

 jonnaRightEye_mc.y = -48 + (e.stageY * 0.007); 

 jonnaLeftEye_mc.x = -60 + (e.stageX * 0.015);

 jonnaLeftEye_mc.y = -35 + (e.stageY * 0.007); 

}
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Veronica 21:

Ville ha “Introduktion till innehållet i ut-
ställningen” i samma fl öde som de andra 
åtta bitarna.

Ansåg att det viktigaste ligger nere i vän-
stra hörnet. Där ville hon ha “Byt ansikte” 
och att det syns tydligt och även ha “Kort 
förklaring till applikationen”.

Nere till höger ville hon ha “Tack till” och 
“Tipsa en vän”, då hon ansåg att detta 
inte var lika viktigt.

Malin 22:

Ville ha “Introduktionen” i textform 
ovanför Flashapplikationen.

“Kort förklaring” om hur 
fl ashapplikationen fungerar som ett 
frågetecken uppe till höger.

“Byt ansikte” - trycka på ansiktet för att 
byta.

“Tack till” och “tipsa en” vän i textform 
under fl ashapplikationen.

My 23:

Valde att ha “Kort förklaring” och “Byt 
ansikte” uppe i höger hörn.

Ville ta bort “Tack till”.

Ha “Introduktion till innehållet i ut-
ställningen” mitt i vänster sida. 
Påpekade vidden av att ha en kort 
introtext så att man orkar läsa.

Anders 25:

Ville hålla applikationen så ren som 
möjligt.
Ville ha “Introduktion till utställningen” 
och “Kort förklaring” till utställningen 
kanske ovanför applikationen eller dolt 
nere i höger hörne. Eventuellt under.

Ansåg att “Byta ansikte” skulle vara 
när man trycker på ansiktet, eller nere i 
vänster hörn? 
(Kanske en ikon/knapp/bild på Filip.)

“Tack till” nere till höger som en liten ikon 
eller nedanför i textform.
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Slutsatser av testet

& saker att tänka på till utformningen av HiFi-prototypen:

- Att ha en klar men kort “Introduktion till utställningen” 
i början, innan applikationen i textform.

- Testa att ha “Byt ansikte” på ansiktet eller som ett 
miniansikte nere i ett hörn. 

- “Förklaring till applikationen” kanske borde vara med, men 
inte för tydligt utan mer som en hjälpknapp eller liknande.

- “Tipsa en vän” undrar testpersonerna om det handlar om 
utställningen eller inte. Om det ska fi nnas med, döpa om det 
till “Tipsa en vän om utställningen”. 

- “Tack till” tycker folk att det inte riktigt hör hemma i ap-
plikationen, men kanske under den i textform. Detta kan 
eventuellt testas senare i en Hi-Fi-prototyp.

- Ingen kom med egna förslag.

Tre tjejer & tre killar svarade i åldersspannet 21-27. 
Dvs. en ganska bra återgivning av Visualiseringscentrets mål-
grupp.

Johan 24:

Ville ha “Introduktion till innehållet i 
utställningen”  ovanför applikationen. 

“Byt ansikte”, “Tipsa en vän” och “kort 
förklaring” (som en hjälpknapp) sam-
lat nere i vänster hörn.

“Tack till” under applikationen.

Kristo� er 27:

Ville ha “introduktion”, “tipsa en vän” och 
“tack till” ovanför applikationen.

“Byt ansikte” skulle vara längst ner till 
höger, gärna i form av det andra ansiktet.

Förklaring till applikationen ansåg han 
vara överfl ödigt och valde därför bort 
denna.
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