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Abstract  
This thesis has explored and created a visual design language in computer augmented 

landscape in Astrid Lindgren's childhood home. The thesis is part of an ongoing research 

project called Datorförstärkta landskap i Astrid Lindgrens bygd which started in year 2010. It´s 

a research project and a collaboration between Linköping Universty and the National Center 

for Outdoor Education (NCU) in Vimmerby. The role for this thesis in the research project has 

been to develop a visual design language for computer augmented landscape in Astrid 

Lindgren's childhood home. To accomplish this the designer need to find out what criteria this 

application should have, which target group it should have and finally also meet the client's 

requirements.  

   To create the design language the designer has used different methods during the whole 

design process like bodystorming, storyboards and persona and also different theories which 

had the purpose of supporting the creation of the design language and concerned all the parts 

needed to produce the final result. The thesis has resulted in a design language that appears in 

the visual identity that has been created and is working as the basis for further development of 

the application of the research project.  

   This study has shown that it is important to have an open dialogue with the client and as far 

as possible to meet their wishes and demands. It is also important to re-connect visually so 

everyone get the same picture. A persona is a good method that the designer has built upon to 

meet the target group´s needs. It's a good idea to be able to interview the target group to 

complete the information the client provided. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen har utforskat och skapat ett visuellt designspråk för datorförstärkta landskap i 

Astrid Lindgrens bygd. Uppsatsen ingår i ett pågående forskningsprojekt som heter 

Datorförstärkta landskap i Astrid Lindgrens bygd, som pågått sedan år 2010. Det är ett 

forskningsprojekt som National Center for Outdoor Education (NCU) i Vimmerby har tillsammans 

med Linköpings universitet. Den här uppsatsens roll i forskningsprojekt är att ta fram ett visuellt 

designspråk för datorförstärkta landskap i Astrid Lindgrens bygd. För att kunna göra detta behövde 

designern i den här uppsatsen ta reda på vilka kriterier denna applikation ska ha, vilken som är den 

tänkta målgrupp och slutligen även möta uppdragsgivarens krav.   

   För skapandet av ett designspråk så valdes ett antal metoder som bodystorming, storyboard och 

persona. Teorierna som användes i uppsatsen var till stöd för skapandet av designspråket och tog 

upp alla delar som behövdes för att ta fram slutresultatet. Uppsatsen har resulterat i ett designspråk 

som syns i den grafiska profil som har utformats och ska fungera som underlag till det fortsatta 

utvecklandet av applikationen i forskningsprojektet.       

   Den här studien har visat att det är viktigt att har en öppen dialog med uppdragsgivaren för att i 

så stor utsträckning som möjligt kunna möta dennes önskemål och krav. Det är också av stor vikt 

att återkoppla visuellt för att alla ska kunna skapa sig samma bild. En persona är en bra metod som 

designern har utgått ifrån för att möta den tänkta målgruppens behov. Det visade sig vara bra att 

själv kunna intervjua målgruppen för att komplettera den information som uppdragsgivaren gett.  
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1 Inledning 
I inledningen kommer en kort introduktion att göras kring de områden som uppsatsen berör och 
den kommer även att redogöra för tidigare forskning kring området. Slutligen beskrivs syftet och 
frågeställningen för arbetet. 
 

1.1 Om forskningsprojektet 
Examensarbetet ingår i det pågående forskningsprojektet, Datorförstärkta landskap i Astrid 

Lindgrens bygd som pågått sedan år 2010. Det är ett forskningsprojekt som National Center for 

Outdoor Education (NCU) i Vimmerby har tillsammans med Linköpings Universitet. Projektets 

mål är att ta fram en demonstrator av ett datorförstärkt landskap som tillgängliggör Astrid 

Lindgrens liv och författarskap i det landskap som hon berättar om och växte upp i. Den ska ha en 

arkitektur, som sedan ska kunna gå att återanvända för att bygga vidare eller bygga nya 

datorförstärkta landskap. Därför kommer några platser i landskapet att dokumenteras och sedan 

utgöra innehållet för demonstratorn. Innehållet är tänkt att kunna användas i andra sammanhang 

som till exempel tryckt media. En viktig teknisk punkt är att denna demonstrator ska bygga på 

lättillgänglig teknik som till exempel mobiltelefoner. Denna uppsats ska beröra de delar som 

handlar om det visuella formspråket för demonstratorn. För att kunna göra det krävs kunskap om 

vilka kriterier som den ska ha, bland annat vilket innehåll, vilken målgrupp och användarnas 

upplevelse.   

 

1.2 Augumented reality 
Augumented reality (AR) eller förstärkt verklighet som det benämns i uppsatsen, eller utökad 

verklighet som Nationalencyklopedin väljer att översätta det till är en blandning av en verklig och 

en virtuell värld. Överlagrat på denna verklighetsupplevelse kan det till exempel finnas bilder, eller 

ljud. Den virtuella komponenten kan synliggöra i vanliga fall osynliga egenskaper, och kan med 

hjälp av information och texter ytterligare berika det man upplever. Den kan även användas för att 

lägga in fiktiv information och text som till exempel planerade ändringar av verkligheten (NE, 

2011). 

 

1.3 Interaktiva system  
Det finns en mängd olika interaktiva system för att designa olika typer av produkter. Det kan 

handla om att designa en webbsida, ett datorprogram eller ett spel. Det kan även handla om att 
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designa hela miljöer för mobiler, bärbara datorer och andra enheter som kommunicerar med 

varandra och genom dessa enheter få människor att interagera med varandra. Benyon (2010) menar 

att när Iphone släpptes år 2007 så förändrade samhällssynen på mobilteknologi. År 2008 så 

släpptes Apple ”app. store” som innehåller över 100 olika applikationer, allt från sofistikerade spel, 

till lätt underhållning och till användbara informationsapplikationer (Benyon, 2010). Försäljningen 

av smartphones har ökat enormt och likaså antalet nedladdningsbara applikationer för smartphones. 

Detta har gjort att intresset för smartphones har ökat kraftigt, samtidigt som försäljningen av 

vanliga mobiltelefoner har minskat (GfK 2011). 

Världens största mobila agumented reality plattform idag heter Layar och har över en miljon 

aktiva användare. The Layar Reality browser visar vad som finns runt omkring en person i verklig 

tid samt digital information ovanpå den verkliga världen som ses genom kameran i mobiltelefonen. 

Layar identifierar användarnas lokalisering och vy via mobiltelefonens kamera, kompass och GPS-

data. Baserat på dessa data av geografiska koordinater, så förs data över från en databas och läggs 

över kamerans vy, så kallade lager. Tekniken de använder sig av är AR (Layar, 2011). 

 

1.4 Tidigare forskning  
Det finns tidigare forskning inom turism och AR där ett antal forskare skapade en Augmented 

reality (AR) turistkatalog med hjälp av mobil teknologi. För att kunna utveckla detta system 

krävdes både en katalog och en mobil som kan visa markörerna i katalogen. De system de skapade 

var till för turister och katalogen skulle användas tillsammans med mobilen. Katalogen skulle ha 

olika taggar eller markörer som sedan skulle synliggöras som 3D visuella objekt i mobilen.  

För att kunna visa 3D objekten krävdes att en programvara installerades på mobilen. Denna 

katalog är till för att hjälpa turister när de är ute och reser. De ska kunna få visuellt stöd av en plats 

innan de ska besöka den. Om det gjordes en turistkatalog med sevärdheter för Malaysia skulle det 

då finnas taggar utspridda och 3D visuellt stöd av till exempel Twin towers. De använder sig av en 

standardmobiltelefon med kamera och video eftersom det är enkelt och ett redan känt 

användargränssnitt. Tekniken AR kan göras för en låg kostnad och det går att skapa applikationer 

för oerhört många användare. Inom turism så har få studier gjorts om att använda sig av nya 

teknologier jämfört med inom andra områden. Många telefoner idag är mycket avancerade och det 

finns många fördelar att använda sig av AR inom turist- och industrinäringen och upplevelsen kan 

bli annorlunda. Turister kan även när de kommer hem enkelt visa vad de upplevt och visa vad de 

varit med om med hjälp av teknologin. Det blir också ett stöd för minnet så länge applikationen 

finns i mobilen. Området AR är ett område med stor potential och som kommer att kunna användas 

i många olika medier (Lashkari, Parhizkar och Mohamedali, 2010). 
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1.5 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att ta fram ett visuellt designspråk för ett datorförstärkt landskap som 

berättar om Astrid Lindgrens liv och författarskap i den bygd där hon växte upp. Frågeställning 

som studien kommer utgå ifrån är vilka riktlinjer bör beaktas vid skapandet av ett visuellt 

designspråk för ett datorförstärkt landskap för att möta uppdragsgivarens krav och användarnas 

behov?  

 

1.6 Målgrupp för rapporten 
Den ena målgruppen för rapporten är de som är intresserade av designprocesser inom 

interaktionsdesign. Den andra målgruppen är människor som är intresserade av att med ny teknik 

utveckla turistnäringen i allmänhet samt turistnäringen i Astrid Lindgrens bygd i synnerhet.  
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2 Metod 
I metoddelen kommer den vetenskapssyn som används att beskrivas och tillvägagångssättet för 
uppsatsen som både innehåller kvalitativa intervjuer och de olika stegen i en designprocess. 
Slutligen beskrivs hur analysen och diskussionen kommer att genomföras. 
 

2.1 Val av metod 
En kvalitativ studie går ut på att fokusera på ord vid insamling och analys av data. I en kvalitativ 

studie läggs vikten på att få veta hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. I den 

kvantitativa metoden används kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. (Bryman, 

2011). Kvale (1997) beskriver att personen som forskar är avgörande för hur forskningsprojektets 

kvalitet kommer att bli och forskaren själv är det viktigaste redskapet för att samla in kunskap 

(Kvale, 1997). Den här studien följde det kvalitativa synsättet och elva intervjuer har genomförts. 

Det var viktigt för designern att i början av projektet skapa sig en förståelse för vad som skulle 

utforskas.  

   Grundläggande för en fallstudie är att den detaljerat och ingående ska studera endast ett fall. 

Bryman (2011) hävdar att många vill koppla ihop en fallstudie med kvalitativ forskning och att de 

som väljer fallstudie som metod ofta använder sig av kvalitativa metoder, som intervjuer eller 

observationer eftersom man ofta vill ha en detaljerad granskning av ett specifikt fall.  Enligt Bell 

(2006) är en fallstudie särskilt bra lämpad för forskare som ska arbeta på egen hand eftersom det då 

är möjligt att på djupet studera en avgränsad aspekt eller ett problem under en begränsad tidsrymd. 

Det är oftast intervjuer och observationer som kommer till användning vid en fallstudie. Den kritik 

som finns mot att använda sig av en fallstudie är värdet av att studera enskilda händelser och fall 

(Bell, 2006). Bryman (2011) beskriver att kritiken som finns mot att använda fallstudier är att de 

resultat som kommer fram inte kan generaliseras. Bryman (2011) säger samtidigt att de som 

förespråkar fallstudieforskning inte heller har som syftet att kunna dra generella slutsatser till andra 

fall eller populationer (Bryman, 2011). Designern i studien ansåg att fallstudie som metod var 

lämplig eftersom ett specifikt uppdrag skulle studeras och med kvalitativa metoder och då 

intervjuer. Det var också en bra metod då designern var själv i studien och hon tyckte att metoden 

kunde passa då designern skulle studera ett unikt fall som intresserade designern.  

   Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer är en vanlig metod för att samla in kvalitativ data. 

Han beskriver även att det är vanligt att använda sig av en intervjuguide som beskriver de olika 

områdena som ska täckas in i intervjun (Bryman, 2011). Designern i den här studien använde sig 

av en intervjuguide som stöd för intervjuerna och valde ut olika områden som designern ville ha 

svar på. Gillham (2008) beskriver att utvecklingen av ämnen eller områden som är viktiga för 

forskaren och urvalet och formuleringen av frågor är avgörande och betydelsefulla för att 
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konstruera en forskningsintervju. Meriam (1994) anser att för den oerfarne kan det vara bra att utgå 

ifrån ett frågeschema som ger självförtroende och erfarenhet som behövs för att göra en intervju. 

När det gäller inspelning och transkribering säger Trost (2010) att fördelen med att spela in är att 

man kan höra tonfall och ordval ett antal gånger och skriva ut intervjun och läsa vad som blivit 

sagt. Det var en stor fördel för designern i den här studien att kunna spela in intervjuerna. Det 

gjorde att det blir mer fritt från designerns subjektiva tolkning än om bara anteckningar skulle 

gjorts.  

Enligt Meriam (1994) kan urval bestämmas efter vad forskaren ska ta reda på. Bryman (2011) 

skriver att det är vanligt att använda sig av målinriktat urval i kvalitativ forskning eller göra urval 

efter bekvämlighetsskäl. Trost (2010) anser att det är bra att begränsa sig till ett litet antal 

intervjuer, med många intervjuer kan materialet göra att det blir svårt att få en överblick och se 

detaljer som är viktiga. Urvalskriterierna för den här studien var att de intervjuade personerna, dels 

skulle: arbeta på Astrid Lindgrens Näs och ha kunskap om besökarna samt vara insatta i 

verksamheten, dels skulle personerna vara tänkta besökare som passar det urval som de på Näs 

bestämt.  

 

2.2  Reflekterande design 
Löwgren och Stolterman (2004) beskriver att den reflekterande designen går ut på att använda sig 

av kritiskt tänkande för att utforska sin roll som designer. Vilka syften och resultat en viss design 

ger och vad det ger att använda sig av olika metoder, teorier och verktyg vid skapandet. Det är 

nödvändigt att reflektera för att få fram bra design. Det är inte lätt att vara reflekterande för det är 

en komplex process och det handlar om digitala artefakter och den teknik som det skapas i 

utvecklas enormt snabbt (Löwgren och Stolterman, 2004). Designern i den här studien har valt att 

använda sig av reflekterande design.  

 

2.3 Designprocessen 
I en designprocess för interaktionsdesign finns ett antal steg och tekniker som är möjliga att utgå 

ifrån och använda sig av. Dessa är att utföra designresearch och använda detta till att utveckla 

personas, scenarios och kriterier, för att sedan komma fram till ett designbeslut. Designprocessen 

beskriver sju olika steg (Goodwin, 2009). De steg som kommer att tas upp i studien under 

resultatdelen är research, modellering, definition av kriterier, ramverksdefinition och detaljdesign.  
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2.3.1 Research  
Bell (2006) anser att inför varje undersökning är det viktigt att läsa om vad andra skrivit om inom 

ämnet och samla information som stödjer eller motsäger olika argument. Genom att läsa om andra 

studier och om forskning under en bestämd tidsperiod kan de ge inspiration till nya idéer. Allt som 

görs i början är förberedelser och bildar en grund för rapporten (Bell, 2006). I denna studie 

kommer teorin som samlas in främst att användas i teoridelen och som en grund för uppsatsen. Det 

sker i form av vidare läsning av artiklar inom området AR och även AR och turism för att skapa en 

bättre förståelse och en djupare kunskap. Designern anser att det även är relevant att läsa mer om 

designprocessen för interaktionsdesign och de olika delarna vid skapandet av ett visuellt ramverk 

samt vilka steg som behöver genomföras för att få fram ett bra resultat.  

För att förstå hur problemet ska kunna lösas krävs en bra research som kommer att hjälpa till 

att fatta de bästa designbesluten senare i processen. Det är viktigt att i början av researchen prata 

med intressenterna så att alla får en klar bild om hur det ska bli (Goodwin, 2009). Designern har 

gjort en resa till Vimmerby för att med hjälp av personerna på Astrid Lindgrens Näs komma fram 

till vilken målgruppen skulle vara. Det kommer även att beslutas om vilka platser som kommer 

användas i prototypen.  

 
 

2.3.2 Modellering 
I detta steg kommer analys att ske av data från de genomförda intervjuerna. En analys gör data 

mer användbar för personer i projektet. En av de viktigaste modellerna i detta steg är personas. 

Genom denna metod skapas arketyper för användare som ska underlätta vid designbeslut och kan 

engagera på ett effektivt sätt (Goodwin, 2009). Det är viktigt att i designprocessen hela tiden tänka 

på användaren (Buxton, 2007). Användarcentrerad design handlar om att ta reda på vad 

användarna har för behov och önskningar för att kunna designa för målgruppen (Saffer, 2007). 

Efter besöket i Vimmerby och Astrid Lindgrens Näs och efter insamling av data har en persona 

utformas.  

 

2.3.3  Definition av kriterier  
Det sista steget i att analysera data är genom att bestämma produktens funktionalitet och design 

(Goodwin, 2009). Under första besöket på Näs så bestämdes innehållet för applikation och 

metoden för att komma fram till det var bodystorming. Oulasvirta, Kurvinen och Kankainen (2002) 

beskriver att bodystorming handlar om att komma på designlösningar i det ursprungliga 
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sammanhanget där den ska användas på riktigt. I denna studie gjordes en kontextuell undersökning 

och under bodystormingen spånades frågor fram på plats och vad som skulle kunna ske för 

besökarna när de använde applikationen. Truong, Hayes, och Abowd (2006) beskriver att en 

storyboard är en vanlig teknik inom human center interface och design, för att visa systemets 

gränssnitt och användningsområde. Designern i denna studie dokumenterade med foto och film för 

underlag till storyboarden. Denna storyboard var sedan till stöd för att kunna komma fram till 

innehållet som skulle utformas. Goodwin (2009) anser att innehållet kan lättare kommas fram till 

med hjälp av personans färdigheter, miljö, beteende och mål för att identifiera deras behov. 

Historier eller så kallade scenarios om personan som använder produkten förstärker dessa behov 

och kallas kriterier. Kriterierna är till för att tidigt i processen kunna ta beslut med intressenterna 

om vad som ska finnas med och inte. Det finns även andra kriterier också som kallas 

upplevelseattribut som visuellt ska beskriva meddelandet eller personligheten produkten ska ha 

(Goodwin 2009). Enligt Matthews (2009) är brainstorming en utbredd metod som ofta används för 

att generera nya idéer. Inför bodystormingen i den här studien som gjordes, skapades en måltråd, 

orden i måltrådet var inte tillräckligt djupa för kriterierna så därför gjordes en brainstorming för att 

komma fram till mer specifika ord. En moodboard är enligt McDonagh, Bruseberg och Haslam 

(2002) en samling av bilder, fotografier, material med mera som ska representera känslor. Sedan 

kommer en moddboard att utformas för att visa hur känsla på produkten ska vara.  

 

2.3.4  Ramverksdefinition  
När det väl var definierat vilka som var användarna och vad designen behövde göra för dem, så 

gick det att börja göra ett ramverk. Ordet ramverk innefattar tre olika aspekter interaktions-, 

visuellt-, och industriellt ramverk. Det visuella ramverket handlar om designspråk (Goodwin, 

2009). Designern kommer i denna uppsats att fokusera och behandla det visuella ramverket. Enligt 

Saffer (2007) kan ett visuellt designspråk beskriva det som folk ser, känner och hör vilket bara är 

en del av interaktionsdesign. Det handlar bland annat om layout, typografi, läsbarhet, visuellt flöde 

och färg. Produkten ska inte bara se attraktiv ut, utan också vara passande visuellt, fysiskt och 

hörbart. En annan aspekt är göra något njutbart eller roligt som användarna vill ha i deras liv.  

 

2.3.5  Detaljdesign 
Goodwin (2009) beskriver att detaljdesign utgår från en process med sex steg, definiera en grid, 

rita strukturella element, utveckla hierarki för innehåll och kontroller, göra en detaljerad layout för 

arketypiska skärmar, designa ikoner och andra ostrukturerade element och slutligen omdefiniera 

och producera den slutgiltiga designen. Ofta går ramverksdefinition och detaljdesign ihop med 
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varandra och det är svårt att dra en gräns när de olika stegen börjar. När det är definierat vad 

produkten ska omfatta så kan detaljdesignen påbörjas för det visuella systemet och den första 

specifikationen kan sedan användas till användartester (Goodwin, 2009). Användartester kommer 

att ske med personerna på Näs för att de är viktiga parametrar för hur innehållet ska se ut och då 

gäller det att detaljdesignen och även ramverksdefinitionen speglar det rätt.  
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3 Teori 
Den här delen innehåller en beskrivning av den teori som uppsatsen utgått ifrån och som sedan 
kommer att användas som en referensram i diskussionen och analysen. Det är teorier om 
interaktionsdesign, designprocessen, persona, designspråket och teori kring att skapa design.  

 

3.1  Interaktionsdesign  
Interaktionsdesign har stor anknytning till området människa - datorinteraktion där människors 

användning av digitala artefakter studerats. Interaktionsdesign karakteriseras av snabb 

teknikutveckling och det har varit svårt att förutspå helt hur den framtida teknikutvecklingen 

kommer att se ut. Som interaktionsdesigner är det viktigt att vara beredd på att lära sig nya tekniker 

och snabbt sätta sig in i de nya principerna, fördelarna och nackdelarna (Löwgren och Stolterman, 

2004). Interaktionsdesign handlar inte bara om att lösa problem utan också om att förena och 

förbättra kommunikationen mellan människor på nya sätt. Det är en disciplin som försöker hitta sin 

plats bland andra discipliner som Information Architechture (IA) Indstrial Design (ID), 

Communication (eller grapic) Design (CD), User Experience (UX), User-Interface Engineering 

(UIE), Human-Computer Interaction (HCI) Usability Engineering (UE) och Human Factors (HF) 

(Saffer, 2007). 

 

3.2 Designprocessen  
Löwgren och Stolterman (2004) menar att det finns en mängd olika sätt att beskriva hur design 

skapas och vad det handlar om och att de teorier som finns ofta tar upp en specifik aspekt av 

design.Löwgren och Stolterman (2004) menar även att vissa personer försöker fånga hela 

designprocessen i en modell vilket är svårt då de aldrig kan bli heltäckande och alltid har någon 

begränsning som är viktig att ha i åtanke. För att använda en sådan process gäller det att vara 

medveten om de begränsningar som finns. En designprocess är ofta alltför komplex och varierade 

för att fånga i en generell process. Däremot så finns det ett behov från designers att kunna använda 

teorier, beskrivningar och modeller att utgå ifrån vid planering, navigering och värdering av 

designarbetet. Därför gäller det då att ha ett kritiskt förhållningssätt till de olika metoderna och 

designprocesserna. De vill istället för att framställa designprocessen som en modell skapa en bild 

av den. En designprocess startar i samma ögonblick som designern kommer i kontakt med 

uppgiften. Det är då designern får bakgrundsmaterial, problembeskrivning och 

uppdragsbeskrivning. Designprocessen börjar mycket tidigare än vad som vanligen beskrivs. Den 

omfattar även arbetet med att designa designprocessen liksom vilken teknik som ska användas, och 

vilka användarna är och detta skapar sedan en ram för hela arbetet. I en designprocess rör det sig 
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ständigt om detalj och helhet samt om konkret och abstrakt. Det handlar då om att designern hela 

tiden får tänka kreativt, och ta ställning till vad som borde göras och detta kan skapa kaos. Denna 

del är viktig och nödvändig för hela processen. Ett annat grundläggande drag är dilemma att 

designer hamnar i ett val om vad som ska göras och det krävs kreativitet för att lösa dilemmat. 

Denna del är också nödvändig för att få en bra designprocess (Löwgren och Stolterman, 2004). 

 

3.2.1  De tre abstraktionsnivåerna inom designprocessen 
Löwgren och Stolterman (2004) beskriver de tre abstraktionsnivåerna inom denna designprocess 

som är vision, operativ bild och specifikation. Vision är den första organiserade principen. Det 

finns olika sätt att komma fram till en idé. Det kan även vara att visionen ska vara en viss form 

eller stil. Det är inte en färdig design utan designtankar som skapar olika visioner eftersom och för 

designprocessen framåt. Det är även visionen som påverkar inriktning. Den operativa bilden 

handlar om att på kort tid få fram en operativ bild, en konkretisering av visionen. Den börjar ofta 

diffust och blir sedan mer konkretiserad och fastställer formen mer och mer. Designprocessen 

struktureras upp bättre och knyter ihop abstrakt till något konkret. Det är denna del som är väldigt 

viktig och det är ett samspel mellan designsituationen, operativa bilden och visionen. Den 

operativa bilden övergår sedan till en specifikation. Vid en viss tidpunkt övergår då detta till en 

specifikation och då skapas en ny process. Konstruktionsprocessen. Det uppstår då nya problem, 

krav och detta kan då ses som en mindre designprocess. Denna designprocess är inte linjär, utan en 

ständigt pågående dynamisk process. Alla nivåer är olika för att tvinga fram kreativitet. I denna 

process gäller det att ha öppet sinne och att inte vänta på att kreativiteten ska komma. (Löwgren 

och Stolterman, 2004) 

 

3.2.2 Slutgiltiga kompositionen  
När en god uppfattning och förståelse över hur designsituationen ser ut har uppnåtts, så är det 

viktigt att förena vision och operativ bild och utveckla det vidare. Då kombineras nuläget och 

föreställningen till en design. En designprocess blir alltid slutligen en komposition av aspekter, 

dimensioner, begränsningar, möjligheter, och idéer. Kompositionen är viktig för det är den som 

människor tittar på inte designen i sig själv. En komposition är en helhet av den digitala artefakten 

och själva sammanhanget den ska vara i. Det är en skillnad om den ska vara för en bred massa eller 

skräddarsys och det handlar om att förbättra en existerande verklighet. En komposition behöver 

både balans och kontrast. Balans kan vara mellan det tekniska och icke tekniska, det kan vara 

mellan det nya och det gamla och formen och funktionen. Samtidigt krävs kontrast som ska hjälpa 

till i navigeringen och urskilja de olika momenten. Komposition skiljer sig en del från ren 
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kreativitet då den omfattar helheten och där det inte är den perfekta delen, designen, som är 

avgörande utan helheten (Löwgren och Stolterman, 2004). 

 

3.3 Persona 
Persona är ett bra verktyg inom interaktionsdesign och den beskriver användarnas beteende. 

Persona är också en bra modell för att hjälpa designteam att förstå hur användarna beter sig, tänker 

och vad de vill uppnå och varför. En persona är baserad på beteende och motivation från riktiga 

personer, de är däremot inte riktiga personer utan representerar dem, som en arketyp. Persona 

baseras på researchfasen med bland annat intervjuer och observationer. Det är viktigt att få fram 

och identifiera speciella mönster i användarnas beteende för att det ska vara ett effektivt verktyg. 

(Cooper, Reimann, Cronin, 2007). En persona definieras med sina mål och använder sig av namn 

och personliga attribut för att skapa en mer realistisk känsla. Den skapas med hjälp av 

datainsamling och en researchfas (Head, 2003). Design som utgår ifrån persona handlar inte om 

att formulera en lång lista med kriterier baserat på 100-tals intervjuer, utan att identifiera 

prototypliknande användare med unika egenskaper. En persona är bland annat baserad på framtida 

och nuvarande användare och deras beteenden, upplevelser, mål och karakteristiska drag 

(Guenther, 2006). 

   Enligt Adlin och Pruitt (2010) har utvecklandet av persona många fördelar som att föreslå 

antagande och kunskap om användarna och tillåta designteamet att fokusera på en smal grupp av 

specifika användare för att göra bättre beslut. Enligt Head (2003) finns det tre starka fördelar med 

att utveckla en persona. Den första fördelen är att personas blir introducerad för hela designteamet 

med ett namn, personliga och utmärkande drag och beteenden som snabbt skapar en trovärdig 

konstruktion för designbeslut. Den andra är att denna persona är en representant och arketyp med 

karaktäristiska drag för en stor grupp användare. Den tredje är att personas ger designteamet en 

stark förståelse för vilka mål användarna har och hur gränssnittet ska utformas för att passa deras 

behov (Head, 2003).  

 

3.3.1  Skapa en persona 
För att kunna skapa en persona krävs en insamling av data om sina användare. Det kan göras 

genom intervjuer och observationer (Blomquist och Arvola, 2002). Goodwin (2009) anser att det 

finns ett antal frågor/koder som alltid bör finnas med i undersökningen som mål, frustrationer, 

förmågor, frekvensen, kvantiteten, prioriteten, interaktion med andra, mentala modeller, demografi 
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och användarnas fysiska egenskaper. Sedan är det naturligtvis så att vissa kategorier är unika för 

varje projekt som görs (Goodwin, 2009).  

När sedan insamlingen är gjord, så är det dags att analysera all data som insamlats. Det ska då 

gå att se mönster och liknande beteenden och användarattityder som går att sammanställa. Detta 

bildar sedan olika grupper, det vill säga sekundär och primär personas skapas och som 

designbesluten bygger på. Den sekundära persona är inte lika viktig som primära. Antalet personas 

som ska skapas är olika för olika projekt, men ett litet antal är oftast bättre för att det då blir mer 

fokus och klarhet på att tillfredsställa användarna. De mest användbara personas är de som är 

enkla, fokuserade på unik information och hjälper till att skilja dem från varandra (Guenther, 

2006). Blomquist och Arvola (2002) skriver att det behövs minst en primär persona och det är 

rimligt att ha runt 3- 7 personas. 

Det finns många kritiska moment när persona ska skapas som att till exempel identifiera 

beteendemönster och sedan forma det till användbara egenskaper. Som många andra 

designprocesser är inte skapandet av en persona linjär men den följer en sorts frekvens. Den 

beskrivs som följande: Dela upp intervjuerna som gjorts efter roller om det är nödvändigt. 

Identifiera beteenden och demografiska variabler för varje roll. Kartlägg intervjuerna till variabler. 

Identifiera och förklara potentiella mönster. Hitta mönster och definiera mål. Tydliggör 

distraktioner och lägg till detaljer. Fyll på med andra persona typer om det behövs. Gruppera och 

prioritera personas. Utveckla berättelser och andra kommunikationsverktyg (Goodwin, 2009). 

Head (2003) beskriver att en persona alltid ska ha ett namn, ålder, bild, personlig information, 

beskrivning om familj och hem, beskriva arbetsmiljön, datorvana och nivå att använda webben, 

tekniska frustrationer, attityder, motivation för att använda högteknologiska produkter, 

informationssökande, personliga och professionella mål och slutligen, citat från situationer. Andra 

riktlinjer som beskrivs är att samla en till två sidor med beskrivning om personan, identifiera 

arbetsflödet och dagliga beteenden vilka specifika mönster som finns. Beskriv detaljerat två till tre 

tekniska egenskaper för att förstå kompetensen. Inkludera en eller två fiktiva detaljer till exempel 

beteenden och vanor i personans liv som är unika.  

 

3.4 Designspråkets betydelse 
Rheinfrank och Evenson (1996) anser att ett designspråk ofta omedvetet uppkommer när något 

kreativt ska skapas. Designspråk är något som finns överallt i omgivningen och är till för att till 

exempel förbättra upplevelsen av en produkt. När designspråk utvecklas medvetet och en förståelse 

finns kring vad som ska utföras, kan ett designspråk påverka och förbättra alla möjliga produkter 

och förbättra interaktionen för personer. Ett bra exempel på varför ett designspråk skapas kan vara 
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för att förbättra och snabbare ge användarna hjälp att skapa förståelse för en ny teknologi i den 

dagliga aktiviteten. Designspråk från andra områden användes, som användarna var vana vid och 

färgkodning. Även om inte färgkoder för ett designspråk är inlärda sedan innan av användarna, så 

är det viktigt att konsekvent använda vissa färger och former. Genom att vara konsekvent skapar 

det identitet, igenkänning och förståelse hos användarna. Användare behöver inte tränas för att 

använda designspråket eller läsa komplexa instruktioner, de lär sig genom att bara använda 

produkten (Rheinfrank och Evenson 1996). 

Ett traditionellt språk handlar om kommunikation och det finns till för att skapa förståelse om 

världen runt omkring, samtidigt som den bland annat ska hjälpa att skapa och hålla relationer 

mellan människor. Designspråk behöver mening och kan användas mest effektivt när en mening 

ses. Det handlar inte bara om att skapa mening med designobjekten utan också att det ska fungerar 

i en upplevelse. Ett designspråk är som ett vanligt språk med kommunikation som syfte och att det 

ska ha en struktur. Ett designspråk utvecklas genom att det bildar ett system av element som även 

har relationer mellan varandra. Ett designspråk är grunden för hur människor använder och skapar 

interaktion med saker runt om kring oss och används dagligen. Designspråket ska skapa objekt som 

förmedlar vad de gör, vad de är, hur de används och slutligen vad det är för upplevelse som ska 

förmedlas. Ett riktigt bra designspråk skapar upplevelse av hur någonting ska användas, på ett 

enkelt och rakt sätt, för att sedan gå djupare och skapa en mer meningsfull och njutningsfull 

upplevelse för användaren. Det handlar konkret för designern att skapa mening i objekten och att 

objekten uttrycker sig och sin mening till människor. Många designteoretiker betonar att det finns 

stor fördel och stor betydelse av att använda sig av ett designspråk inom många olika områden som 

till exempel arkitektur, visualisering och software design (Rheinfrank och Evenson, 1996). 

 

3.4.1 Tre olika delar 
Rheinfrank och Evenson (1996) anser att ett designspråk består av tre olika delar och den första 

delen är insamling av element.  Det vill säga bygga en plattform som designers och användare kan 

kommunicera genom, som bland annat former, färger, actions, metaforer och texturer. Den andra är 

att skapa uppsättningar av organiserade principer. Det beskriver hur elementen kan byggas för att 

skapa saker med mening. Den tredje delen är att samla ihop kvalificerade situationer. Det betyder 

att det ska finns exempel på hur elementen och principerna kan kombineras och ändras beroende på 

kontext. En designer kan använda sig av alla dessa delar för att skapa en ny variant av ett 

designspråk som även ska vara meningsfullt till kontexten. Det är viktigt i designspråket att tänka 

på användaren, vem det är och ha förståelse för hur denne använder till exempel produkten. Det 

kommer att ske ändringar av språket som utvecklas gradvis (Rheinfrank och Evenson, 1996). 
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3.4.2 Fördelar med designspråk 
Rheinfrank och Evenson (1996) säger att det finns flera fördelar att använda sig av ett designspråk 

från tre olika perspektiv: implementering, generering och omvandling så att det fungerar i det 

vardagliga livet. Med implementering menas att en designer kan skapa ett designspråk som ger 

ledtrådar till hur produkten ska användas och ger resurser till hur personen ska lära sig produkten 

genom att använda den. Ett bra exempel är fotokopiatorn som utvecklades genom att ha en 

förståelse över hur dörrhandtag fungerar och sedan implementerar denna design att ”öppna saker”. 

Den fysiska ledtråden gav en förståelse för hur saker öppnas genom handtag och som kontexten 

kommunicerade öppna här på ett tydligt sätt. Det är bra design när det blir lättare att lära sig 

produkter och full upplevelse kan ges. Det ska vara en design som är konsekvent och i en serie av 

olika produkter med samma designspråk gör det lättare för användare att lära sig. Ett bra exempel 

på konsekvent och bra använt designspråk är Apple och deras användargränssnitt. Det är lätt att 

lära sig nya produkter som utvecklats av Apple för alla följer samma designspråk och det går att 

associera och snabbare förstå den nya produkten för att den liknar de tidigare (Rheinfrank och 

Evenson, 1996). 

Generering är något som företag kan ha en stor användning av i form av ett konsekvent 

designspråk om det används effektivt och som kan få kunder att ha en positiv inställning till 

företaget. Bra designspråk för ett företag kan skapa en industristandard och kan styra andra företag 

och på så sätt ha en stor påverkan på de andra företagen. Det mest effektiva språket skapar relevans 

och ser till att produkten uppfyller kundernas behov och att den spelar stor roll i personens liv. 

Omvandling av designspråk är viktigt i en omgivning där det snabbt sker förändringar. Ett 

designspråk är mest betydelsefullt när det sker över en tid och omvandlas in i människor liv och 

har mest inflytande när det blir djupt rotat i människors liv och personer fortsätter att använda det 

(Rheinfrank och Evenson, 1996) 

 

3.4.3 Designspråkets attityd 
Rheinfrank och Evenson (1996) beskriver att det finns ett antal steg att utgå ifrån när ett 

designspråk ska utformas och dessa är följande: Karaktärisering, reregestration, utvecklande och 

demonstration, utvärdera och slutligen utveckling. Karaktärisering innebär en process där de 

nuvarande påståendena och förhållandena av ett designspråk beskrivs. Det är viktigt att fundera på 

vilka påståenden som sägs och fundera hur det skulle kunna vara annorlunda. Det är viktigt i ett 

projekt att starta med att karaktärisera. Reregestration innebär att skapa nya påståenden och även 

skapa ett designramverk. Detta sker genom att designern använder sig av olika metoder för att 
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utforska olika trender och behov. Ofta görs marknadsundersökningar eller analyser för att komma 

fram till användarnas behov. De ska identifieras och det görs genom antingen observationer av 

nuvarande situation, intervju med användarna och undersöka aktiviteter i liknande situationer. 

Sedan gör designern nya designpåståenden genom att konstruera alternativa designkoncepts 

ramverk och testar dem i situationer som de skulle kunna finnas i. Genom att skapa nya 

uppsättningar av påståenden skapas en kreativitet för designers att tänka utifrån det mönster som 

upptäckts och designa efter undersökningarna som gjorts och i kontexten som den ska vara i. Det 

blir bäst resultat när olika parter är med i denna del som kunder, användare, försäljare, designer och 

uppdragsgivare för alla sitter med olika kunskaper och erfarenheter (Rheinfrank och Evenson, 

1996). 

Ett annat steg är att utveckla designspråket och sedan demonstrera det. Skapandet av 

designspråket sker när designteamet ger konkret och visuell form till påståendena och till 

designspråket. En tanke kan vara att skapa element eller objekt som mer liknar den verkliga 

världen. Samtidigt som designen utvecklas är det bra att visualisera, demonstrera, med till exempel 

scenarios, skisser och prototyper. Dessa metoder ska hjälpa till att visa hur framtiden kan se ut och 

kan jämföras med de undersökningar och historier som var från karaktäriseringsfasen. En 

demonstrering ger även en möjlighet för designern att utvärdera hur de olika elementen integrerar 

med varandra. Under demonstrationsfasen kommer även specifikationer till liv i designspråket och 

missförstånd kan tidigt upptäckas och rättas till (Rheinfrank och Evenson, 1996)   

Nästa steg är utvärderingsfasen och det är under den som själva designspråket kommer hamna i 

sin kontext. Det sker efter att demonstration har utvecklats och kommer att placeras i den tänkta 

situationen. Det ska göras så snart den första demonstrationen skapats för att se om den passar 

användarna. Sedan sker förfiningar av designspråket om det behövs. Därefter utvecklas ett antal 

olika demonstrationer baserat på designspråket hur det skulle kunna se ut i olika kontext. Sista 

steget blir utveckling av designspråket och det spelar ingen roll hur bra design det än är, det krävs 

och kommer alltid ske förändringar och ändringar av språket som används. Ett bra designspråk 

passar den aktuella tidens behov men det är någonting som hela tiden förändras. Det är därför 

viktigt att designern hela tiden är uppmärksam och medveten om detta och hela tiden utökar 

designspråket. Det är viktigt att hela tiden har användaren i fokus och utveckla ett designspråk som 

sätter användarens mål och situationer i fokus (Rheinfrank och Evenson, 1996). 

 

3.4.4 Utveckla designspråk  
För att utveckla ett designspråk är det bra att titta på inspiration från andra produkter, naturen eller 

titta på kriterierna som redan finns. Det är viktigt att ha en bra strategi och inte välja från något 
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mönster som redan finns utan göra sitt designspråk på många olika sätt. Till exempel kan en färg 

påverka mycket i det visuella språket. Det är viktigt att hela tiden titta tillbaka och fundera på vad 

personan har för mål och vilka upplevelseattribut som ska skapas. Tänk på enkelhet och fokusera 

på attribut som designspråket ska utgå ifrån. Tänk också på good enough och enkelhetens makt. 

Jämför olika knappar, typografi och ikoner och jämför de olika elementen. När designspråk ska 

utformas fokusera bland annat på det som är viktigt för varumärket och personan. Det handlar 

mycket om subjektivitet vad som är bra och inte bra. Principer och mönster kan användas för att 

skapa bättre beslut och locka fram rätt känslor hos användaren. Det är viktigt att tänka på att ha 

mening med alla beslut som tas och vara konsekvent och använda sig av en effektiv skillnad i de 

olika elementen. Det är även bra att repetera element för enhetlighet i en tjänst (Goodwin, 2009).  

 

3.5 Layout och visuell hierarki 
 Bergström (2007) beskriver att när en layout skapas är det viktigt att tänka på balans för helheten. 

Det finns två sätt att skapa balans antingen med symmetri som följer en mitt och arbetar axialt och 

skapar harmoni eller med asymmetri som skapas dynamik och spänning. Designprincipen linjering 

kan innebära att placera rubriker eller bilder på en och samma linje för att skapa en helhet och ett 

mönster. Linjering kan skapas med hjälp av en grid som en layout ska följa samtidigt så är det bra 

att även ha en viss frihet i layouten för att skapa spänning. Rytm är till för att behålla läsarens 

intresse och kan skapas med hjälp av variation av former och riktningsförhållanden, kalla och 

varma färger eller mjuka och hårda. Enligt Tidwell (2006) handlar det inom grafisk design om att 

det viktigaste innehållet ska stå ut mest och det minst viktigaste ska synas minst. Ögonen dras till 

tjocka feta fonter och är perfekt för rubriker. När ett visuellt ramverk utformas ska hierarkin för 

titel, rubrik, underrubrik, listor, navigation bars och action bruttons vara klara. Hjälplinjer vid 

utformning av visuell hierarki kan vara vita ytor och kontrasterande fonter, ju större och fetare 

desto viktigare information (Tidwell, 2006). 

 

3.5.1 Gestaltlagarna 
Tidwell (2006) beskriver att det finns någonting som kallas gestaltlagarna dessa är proximity, 

similarity, continuity, closure. Proximity säger att när två saker placeras nära varandra kommer 

användaren anse att de hör ihop. Similarity menar på att om två saker har samma form, färg, 

storlek eller plats kommer de anses höra ihop. Continutiy betyder att människor vill se en linje eller 

kurva som följer en väg och som skapas av mindre element. Closure är helt enkelt att personer vill 

se enkla slutna former, som rektanglar slutna av vita ytor. Grupper av saker är ofta slutna former. 

Bergström (2007) beskriver gestaltlagarna som följande närhetens lag, likhetens lag och 
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slutenhetens lag. Närhetens lag beskriver att former som är i närheten av varandra upplevs som att 

de hör samman och bildar en helhet. Luft hjälper till att avgränsa och för samman former. 

Likhetens lag säger att de former som liknar varandra hör samman. Denna lag är bra när designern 

vill skapa uppmärksamhet på vissa återkommande saker och skapas med enhetlig typografi, ikoner 

eller färger och ska underlätta för användaren att hitta rätt. Slutenhetens lag kan hjälpa till när 

designern vill skapa en avgränsning för viss information detta kan skapas till exempel med hjälp av 

en ram eller en färgplatta vilket skapar en tydlig struktur (Bergström, 2007). 

 

3.5.2 Gruppering och linjering 
Tidwell (2006) anser att något hör ihop med något annat om de grupperas ihop visuellt. Om två 

saker är långt ifrån varandra anses de inte vara relaterade. Detta är viktigt och nödvändigt att ha 

kontroll över, för en tydlig visuell hierarki hjälper användaren på ett bra sätt. Därför ska saker som 

är relaterade föras samman och skapa vita ytor för det är något som behövs även på små skärmar. 

En design som använder sig av kurvor kan skapa rörelse men inte alltid. En sida med många cirklar 

kan anses lugn däremot en annan slags kurva kan skapa intresse. Vid skapandet av linjer, kurvor 

och andra former är det bra att veta vilka ens fokuspunkter är. En sida med raka linjer och vinklar 

anses lugnare och stilla än en sida med diagonala linjer (Tidwell, 2006). 

 

3.5.3 Designprinciperna 
Det finns fyra designprinciper att använda sig av när en layout ska skapas. Dessa är kontrast, 

balans, linje och rytm. Kontrast kan skapas på olika sätt genom storlek, styrka, form och färg. 

Kontraster kan skapa spännande former och en ingång i det visuella arrangemanget. 

Storlekskontrast är det vanligast att använda sig av. Styrkekontrast kan innebära att det är svarta 

rubriker och mörka bilder samtidigt som det är en luftig layout och ljusa illustrationer. 

Formkontrast kan skapas genom att använda sig av en frilagd bild som ska kontrastera mot en 

fyrkantig. Färgkontrast kan skapas med färgbild i kontrast med en svartvit bild (Bergström, 2007). 

Petterson (2002) beskriver att kontrast är viktig för perception av ett meddelande. Det är viktigt 

med kontrast mellan det budskap som ska förmedlas och bakgrunden. Det är viktigt med tydlighet 

och skillnad mellan olika element och teckensnittet får inte vara för litet.  

 

3.5.4 Specifika element 
Element som är av betydelse vid utformandet av en produkt är storlek. Storlek kan skapa en enkel 

hierarki och ge betydelse. Är element större kan de anses som mer vänliga, enkla och är ett bra val 
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för barn. Ett annat viktigt element är formen för den skapar olika känslor, en rektangulär form 

anses vara mer för vuxna medan en rund form kopplar till naturen och det organiska och passar för 

unga. En komplex detalj är svårare att känna igen än en enkel. Ett annat element är linjevikten den 

påverkar stilen. Tunna anses skarpa och sofistikerade medan tjocka ses som barnsliga och enkla. 

När det kommer till textur ska inte det användas för information som är det viktigaste eftersom det 

är svårt att snabbt se textur. En textur kan ges visuellt eller fysiskt. Sist av några element som 

nämns är bilder och illustrationer och i applikationer används sällan bilder medan det däremot är 

mer vanligt på webbsidor. En bild anses mer ren om det är en vit bakgrund. Är det en kamerabild i 

verklig miljö känns den mer verklig och dynamisk skapar rörelse. Illustrationer påverkas av färg, 

linje och form (Goodwin, 2009).  

 

3.5.5 Skapandet av ett gränssnitt med färg 
Bergström (2007) delar in färger i tre olika kategorier viskande, talande och skrikande färger. De 

viskande färgerna kan vara till exempel två färger från samma kvadrant och de passar väldigt bra 

ihop och bildar en harmonisk enhet. Om till exempel två färger är talande är det färger som 

kommer ifrån angränsande kvadrat. Skrikande färger är färger som har en stor kontrast emellan sig 

och är två färger från två olika kvadranter mitt emot varandra som rött och grönt. Färg kan 

användas för att skapa uppmärksamhet, visa viss information, skapa känslor, ge en relation mellan 

olika element eller för varumärkets identitet (Goodwin, 2009). För en grafisk designer bestäms 

färgen ofta efter praktiska skäl. Bergström (2007) beskriver att inom grafisk design är det viktigt 

med funktionella färger och dessa ska användas för att attrahera, skapa stämning, informera, 

strukturera och pedagogisera. Attrahera sker på många sätt. Stora grafiska element med avvikande 

färger drar blickar till sig genom att använda sig av en annan färgstyrka. En stämning kan skapas 

med antingen mörka eller ljusa färger och en färg kan vara informativ. Färg kan användas för att 

strukturera upp olika avsnitt med så kallad färgkodning och det går att pedagogisera genom att 

använda sig av färgplattor som särskiljer innehåll och vissa delar (Bergström, 2007). 

   När valet av färg ska göras är det av stor vikt att veta vad ens användare ska få för upplevelse. 

Det är av stor vikt att veta kontexten som färgen ska användas i för att en färg kan förvandla sig 

efter sin omgivning (Bergström, 2007). Enligt Tidwell (2006) är färg bland det första som syns i en 

design tillsammans med enkla former. När ett färgschema ska utformas för ett gränssnitt finns det 

ett antal saker att tänka på. Först och främst är det bra att prova mörka förgrunder mot ljusa 

bakgrunder eller tvärtom för att se hur det fungerar. När färger ska användas för att åtskilja 

varandra ska inte röd och grön användas med tanke på färgblindhet (Tidwell, 2006).  
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Några riktlinjer som finns är att röd, orange, gul, brun och beige anses som varma färger medan 

blå, grön, grå och vit anses som kalla färger. Vid valet av bakgrundsfärg för gränssnitt är det 

vanligt att använda ljusa färger som vitt, beige eller ljusgrå eftersom mörka bakgrundsfärger gör att 

knappar inte ser så bra ut på mörk bakgrund. Det spelar ingen roll om bakgrunden är mörk eller 

ljus. Elementen på bakgrunden kommer antigen ha hög eller låg kontrast, där hög kontrast skapar 

spänning och styrka medan låg kontrast känns mer avslappnat. Mättade färgerna eller helt rena 

färger som starkt gula, röda eller gröna skapar energi, liv, klarhet och värme. Däremot ska inte 

sådana färger överanvändas för det kan trötta ut ögonen (Tidwell, 2006). 

 

3.6 Teckensnitt och AR 
När ett teckensnitt väljs så är det viktigt att tänka på hur denna text ska förmedlas eller berättas 

(Bergström, 2007). Tidwell (2006) tar även upp att teckensnitt pratar på olika sätt visuellt och 

emotionellt. Vissa är mer öppna medan andra är mörka och slutna. Vissa teckensnitt anses mer 

informella medan andra anses formella. Bergström (2007) säger att det finns mängder av olika 

teckensnitt och flera olika varianter av samma för att skapa något unikt eller eget. Teckensnitt 

formas ofta i både, rak, kursiv, normal, bred och mager stil. Det går att dela in teckensnitt i två 

huvudgrupper antikva och san seriffer. Goodwin, (2009) säger att en skärm har en lägre upplösning 

än tryck och dekorativa fonter som rubrik fungerar inte lika bra på skärm. Det är också mer vanligt 

att använda sig av san seriffer som Verdana och Tahoma för att de är enkla. För identiteten kan 

teckensnitt vara väldigt viktiga och san seriffer anses som mer moderna medan antikva ses som 

klassiska och konservativa (Goodwin, 2009).  

Tidwell (2006) beskriver ett antal riktlinjer vid användning av typografi på en skärm, som till 

exempel att san serifer oftast passar bättre i en liten punktstorlek än antikva för mindre texter på en 

skärm. En annan riktlinje är att undvika kursiv stil eller ornamentala teckensnitt för de är oläsliga 

vid mindre storlekar. Högt geometriska teckensnitt som bland annat Futura och Univers som har 

cirkulära bokstäver är svåra att läsa i en liten punktstorlek. Kapitäler ska undvikas för brödtext för 

bokstäverna ser lika ut och är svåra att skilja mellan men kan fungera i kortare texter eller rubriker 

(Tidwell, 2006).  Det finns en utmaning i att presentera augmented reality (AR) information som 

text utomhus och även problematiskt. Det beror på att det finns många olika okontrollerbara 

parametrar i naturen och en mängd olika varianter i bakgrunden och ljussättningen utomhus. Det är 

svårt att påverka omgivningens natur, ljus, olika bakgrunder med mera som AR information ska 

finnas ovanpå. Det blir en konflikt med färgkontrast av grafiska element i användargränssnittet 

som text och det blir svårt att läsa.  En texts läsbarhet i en AR applikation påverkas och uppfattas 

olika med textfärger, textstilar och är beroende av omgivningens skiftning (Gabbard, Swan, Hix, 
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Kim och Fitch, 2007). De vanligaste textfärgerna för datorbaserade system är vit, röd, grön och blå. 

Vit används oftast i AR applikationer som etiketter för att det är den klaraste färgen. Röd och grön 

är psykologiskt mer känsliga för ögonens tappar. Blå är en färg som inte får vara RGB blå utan en 

nyans för annars blir det svårt att se i en AR applikation. Det finns olika sorters textstilar att 

använda sig av. Dessa är billboard, drop shadow, outline och utan. Billboard är vanligt att använda 

sig av i AR applikationer och drop shadow är vanligt i tryck och i tv-produktioner för att synas 

bättre från bakgrunden. Outline används som en variant till drop shadow med lite större visuellt 

footprint. Om utomhusmiljöerna skulle vara tegelstensvägg, byggnad, trottoar och himmel så gör 

användarna mindre fel när bakgrunden var trottoar och himmel. Om bakgrunden är tegelstensvägg 

är det större reflektion och svårare att läsa texten och om bakgrunden är en byggnad är det mindre 

reflektion och det går fortare att läsa texten på skärmen. Om textfärgen är röd går det långsammare 

att läsa än alla de andra färgerna och röd är en dålig färg att använda i AR applikationer. Det går 

långsammare att läsa när det är en billboard och drop shadow och outline tar ungefär lika långt tid 

för användaren att läsa (Gabbard, Swan, Hix, Kim och Fitch, 2007). 
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4 Resultat 
Nedan finner ni resultatet i de olika stegen för att skapa ett designspråk. Bodystorming och 
resultatet av intervjuerna som genomfördes utmynnande sedan i en persona. Kriterierna skapades 
utifrån målträdet som genererades i början av projektet, vilket sedan resulterade i en moodboard. 
Efter en utvärdering av den grafiska profilen presenteras slutligen den färdiga versionen av 
profilen.  

 

4.1 Bodystorming  
Bodystormingen skedde under första besöket på Näs och det är där som demonstratorn kommer att 

testas. Personerna som var med i bodystormingen var projektledare för mitt projekt, personen som 

ska göra den funktionella prototypen och två personer som arbetar på Näs och som är med i 

forskningsprojektet. Efter ett inledande planeringsmöte diskuterades det vilka som skulle kunna 

vara målgruppen för denna demonstrator. Personerna på Näs var av åsikten att det skulle rikta in 

sig mot barnfamiljer med barn i åldern upp till tio år. De menade även att de vanligaste grupperna 

av människor som kom till Näs var barnfamiljer. Applikationen skulle upplevas lekfull och rolig. 

Mera praktiska och funktionella funderingar kretsade kring behovet av GPS och 

internetuppkoppling.  Efter avslutat möte var det bra för designern att skapa sig en bättre bild av 

Astrid Lindgrens Näs och om Astrid Lindgren personligen. Det gav även en möjlighet att testa vad 

en besökare på Näs kan göra. Först sågs en film om Astrid Lindgrens liv och sedan besökte 

designern utställningen som också handlade om författaren. Efter att designern sett filmen och 

utställningen ökades förståelsen för vad Näs står för och vad Astrid Lindgren betytt.   

Sedan skulle designern, projektgruppen och personer från Näs som är inblandade i 

forskningsprojektet göra bodystorming. Alla tog på sig rollen att vara besökaren, för att sätta sig in 

i vad som skulle finnas med i applikationen som skulle skapas. Under tiden bodystormingen 

utfördes dokumenterades allt med film och foto, för att sedan kunna använda det som kommit fram 

ur bodystormingen till att skapa en storyboard. Den skulle beskriva vad applikation skulle 

innehålla. Under bodystormingen bestämdes det att spelet skulle börja efter ett besök i receptionen 

där användaren får en karta och ett uppdrag. Sedan startar användaren applikationen och får 

instruktioner om hur den ska börja sitt uppdrag. Uppdraget går ut på att hitta ingredienser till en 

maträtt. Spelet ska vara utformad som en skattjakt där användaren ska söka efter de olika 

ingredienserna och vet inte vilken maträtt som ska lagas. Under bodystormingen beslutades det om 

att det fanns fem möjliga platser att välja mellan som applikationen kunde finnas på. Alla som 

utförde bodystormingen gick till de olika platserna runt Näs som var möjliga att använda i spelet. 

Väl där skedde en diskussion kring vad som skulle kunna hända på vägen för användaren. Hela 

tiden diskuterades vilket innehåll applikationen skulle ha. Efter att ha gått runt på de olika ställena 
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uppkom en fundering kring hur applikationen/spelet skulle sluta. Vad skulle användaren vinna och 

vad var slutstationen? Beslut togs att användaren skulle sluta där denne börjat alltså vid 

receptionen. Första besöket till Näs fungerade som en bra grund för hela projektet för det gav en 

inblick och förståelse om Näs betydelse. Bodystormingen som genomfördes var till för att 

bestämma vilket innehåll applikation skulle ha och vilka platser i omgivningen som den skulle 

utspela sig på. Både bodystormingen och dokumentationen med foto och film kunde sedan 

användas till att skapa en storyboard som visuellt skulle visa hur innehållet kunde se ut.  

 

4.2 Storyboard  
En storyboard utformas med hjälp av Bodystormingen och med underlag från inspelningen, 

anteckningarna och foton som togs under tiden bodystorming utfördes. Efter att ha gått igenom 

materialet och skapat de element som skulle kunna finnas i applikationen. Skapades en storyboard 

som var till för att visuellt visa innehållet och hur själva applikationen skulle fungera och se ut. 

Den skulle visuellt visa det som kommit fram ur bodystormingen.  Det skulle ge en klarare bild till 

både designer, projektgruppen och intressenterna, personerna på Näs. Den storyboarden visades 

sedan för alla inblandade som varit med under bodystormingen för att se till att alla var med på 

vilket innehåll applikationen skulle ha. Storyboarden skapades i tidigt skede för att förklara visuellt 

vilket innehåll applikationen skulle ha och hur den skulle kunna fungera för användaren. Den 

beskrev vad spelet gick ut på och vilka ställen objekten fanns som man skulle leta efter.  

 
Figur 1 Storyboard 
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4.3 Resultat från intervjuer med personer insatta i målgruppen på Näs 
För att komma fram till en persona utfördes fyra kvalitativa intervjuer med personer som var 

insatta i vilka besökare som kom till Näs och vad de gjorde. Tre av intervjuerna genomfördes vid 

Näs och intervjuerna tog ungefär en timme var. En intervju genomfördes per telefon på ungefär en 

timme. Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt och fungerade som underlag till att 

förstå vilken målgrupp som de har och vilken målgrupp som skulle kunna passa applikationer. Ur 

dessa intervjuer kom det fram tydligt att applikationen borde rikta sig till barnfamiljer och att det är 
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en stor målgrupp som kommer till Näs. I resultatet kom det bland annat fram mer information om 

vilka besökarna som kom till Näs. De besökare som kom till Näs var ett brett spektra alltifrån 

barnfamiljer till pensionärer. Antingen tog sig besökarna dit med bil eller via anordnade bussresor. 

Den största gruppen av besökare var barnfamiljer. Ett stort antal av besökarna var även utländska 

personer som antingen då var barnfamiljer eller kom med bussresor. Besökarna tar oftast bilen när 

de reser till Näs. Många barnfamiljer som kommer till Näs ska också besöka Astrid Lindgrens 

värld eller har redan varit där. De intervjuade beskrev även delar om vad som fanns på Näs och vad 

som skulle kunna förbättras. Ur intervjuerna formades sedan gemensamma variabler. Dessa 

variabler var bland annat om hur länge de stannat, vad de gjorde på Näs, hur besökarna bodde 

under tiden de var i Vimmerby och hur de tog sig dit. Designern utgick ifrån metoden att skapa en 

persona för att få fram de olika variablerna. För att få bättre struktur och överblick använde 

designern post-it-lappar för att beskriva de olika variablerna. Alla olika variabler delades sedan in i 

de olika områdena. Dessa områden handlade bland annat om vilka aktiviteter som finns på Näs, 

målgruppens värderingar/åsikter, vilken kunskap de har, vilken den typiske turisten var, vanor, tid 

och beteende hos besökarna. Med hjälp av detta kunde de olika besökarna på Näs särskiljas av 

designer. Designern fick en klarare bild om vilken målgrupp hon i nästa steg skulle intervjua för att 

komma fram till personan. Den bilden kommer designern närmare att gå in på i uppsatsen.  

 

4.4 Resultat från intervjuer med målgruppen 
Fem barnfamiljer valdes ut eftersom de var målgruppen. Det var familjer som hade barn i åldern 

runt 6 – 10 år. En representant valdes ut från varje familj, vilket blev mamman i familjen. 

Intervjuerna skedde hemma hos intervjupersonerna i deras miljö och alla intervjuer genomfördes 

på runt en halvtimme. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan, med hjälp av 

personaformuläret som utformats av Arvola, (2009) differentiera svaren till variabler för att 

slutligen utarbeta en persona. Dessa variabler som kom fram i intervjuer med barnfamiljerna 

placerades sedan in under de variabler som skapades i förra steget efter intervjuer med 

intressenterna, för att se arketyper och sortera dem efter dessa. Personan som skapades skulle sedan 

designern använda som hjälp för att skapa ett bra designspråk som passar målgruppen.  
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4.5 Personan Maria Johansson  

 

Maria Johansson

!
Maria med Sara när hon var yngre 
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*'>>"#1)%4.%*$)%*1>1*61#315$=(16%'/(%6"#%2")3$=62$*%0$31)%89#%
"66%516%+#%4#"@6$*@6;%B1%6"#%'86"*6%0$31)%6$33%#1*>.316%5.%51%2$33%6"%
5"=1)%*'>%51)%@'>>1#;%K+#%51%2+3A1#%2"#6%51%*@"%.@"%+#%516%
2$@6$="*61%"66%#1*>.316%4"**"#%0"#)1);%E$)7*%0#7@"#%("%(9="%
89#2+)6)$)="#%4.%#1*")D%>15")%:"#"%*'>%+#%3$61%C)=#1%>1*6%
6C/@1#%"66%516%*@"%03$%@73%"66%#1*"%$2+=%>15%8">$3A1);%K+#%51%
.@1#%$2+=%*.%0#7@"#%51%+21)%4"**"%4.%"66%01*9@"%2+))1#%1331#%
*3+@6$)="#;%B.%1)%#1*"%*@"%43")1#"*%0#7@"#%!"#$"%'/(%(1))1*%
>")%87)51#"%76%2"#%51%2$33%.@"%'/(%*9@1#%>1#%$)8'#>"6$')%4.%
)+616%'/(%@'33"#%744%2"5%516%L%))*%"66%=9#"%$%)+#(161);%

:15")%0'@"#%51%*67="%'/(%6"#%@')6"@6%>15%*3+@6$)="#;%M">$3A1)%
6C/@1#%"66%516%+#%1)%*6'#%89#513%"66%@7))"%0'%('*%*3+@6$)="#%5.%
51%$)61%01(921#%6+)@"%4.%"66%($))"%43")1#"%*.%>C/@16%$%89#2+=%
'/(%@'*6)"51)%@")%(.33"*%)1#1;%I1)="#%*413"#%#'33%>1)%2$33%51%
=9#"%1)%*"@%*.%=9#%51%516;%H86"%*.%03$#%516%$)61%*.%>C/@16%43")G
1#$)=%7)51#%*'>>"#1)%76")%>1#%"66%51%6+)@1#%76%(.3347)@61#;%
B1%*6"))"#%'86"%1861#%2+=1)%'/(%516%+#%3+>43$=6%"66%*6"))"%1861#%
7)=18+#%,DN%6$>>1;%

B1%=9#%51%89#%"66%$)61%51#"*%0"#)%*@"%03$%6#966"%'/(%
=#$)$="%)+#%51%*6"))"#%+61#%51%).=')6$)=%1331#%89#%
"66%01*9@"%).=')%*12+#5(16;%?)%2")3$=%"@6$2$616%+#%
"66%51%'86"%.@1#%6$33%1)%5A7#4"#@;%
K+#%!"#$"%'/(%(1))1*%8">$3A%.@1#%4.%*1>1*61#%+#%
51%'86"%0'#6"%1)%21/@";%B1%*6"))"#%4.%1)%"@6$2$616%
7)=18+#%1)%5"=%7)51#%89#76*+66)$)=%"66%516%L%))*%
>9A3$=(16%"66%+6"%5+#;%O2*6.)516%6$33%"@6$2$6161)%8.#%
$)61%2"#"%89#%3.)=6%$8#.)%5+#%51%0'#%89#%6$338+3316%'/(%
2+5#16%*6C#%'/@*.%51#"*%43")1#;%!"#$"%6C/@1#%$)61%
'>%)+#%516%+#%*6#1**%4.%*1>1*61#)%76")%"66%516%*@"%
2"#"%>1#%"2*3"44)"6%'/(%$)61%(1331#%=$33"#%(')%)+#%
516%+#%3.)="%@91#%6$33%'3$@"%*12+#5(161#;%

!"#$"%'/(%8">$3A1)%("#%("86%*@"66A"@61#%>15%
0"#)1)%>.)="%=.)=1#%'/(%516%+#%).=')6$)=%51%"33"%
6C/@1#%+#%#'3$=6;%B1%("#%("86%*@"66A"@61#%0.51%4.%
89513*15"="#%'/(%4.*@;%M9#%0"#)1)%(")53"#%*@"6G
6A"@6%'>%"66%316"%1861#%).=')6$)=D%8#+>*6%='5$*%'/(%
"66%("%1)%*@"66@"#6";%!"#$"*%8">$3A%0#7@"#%("%*@"6G
6A"@61)%4.%7)=18+#%,P%>$)761#D%03$#%516%89#%3+)=1%
03$#%516%$)61%@73%'/(%516%=+331#%"66%51%($66"6%1)%513%
*"@1#%$)'>%51))"%6$5;%K.=')%27Q1)%0#7@"#%893A"%
>15%51%C)=#1%0"#)1)%'/(%316";

Figur 2 Persona 



 

 26 

 
 

Marias semestermål
!""#$%"#&'(#)(*(#*+,-."#
/0#')(,-"1"&"-$#2%$#3(2-,4%5
!'"-)-"%"%*#&+2#6(&&(*#7(*5%5#
894,-.:%"#"-,,#+,-'(#('"-)%"%*#+;:#*%&20,

Marias tekniska mål
<,-#7=""*%#60#()(5;%*($#2+7-,
>=*(#2-.#5?#"%'5-'#5=*#4(.#7%:9)%*

om min familj
@*-'#A+:(5&&+5#=*#BC#0*#+;:#%,%'"*-'%*#+;:#7+*#-#
%5#)-,,(#D"(539*#ED5$&)(,,#2%$#&-5#3(2-,4F#@*-'#
:(*#)(*-"#"-,,&(22(5&#2%$#8(*-(#&%$(5#,05.#"-$#
"-,,7('(#+;:#"*-)&#(""#7+#60#,(5$%"F#G(5#=*#=)%5#
"*=5(*%#-#-55%7(5$?#"-,,#&-""#=,$&"(#7(*5#+;:#:(5#=*#
&4=,)#-$*+""&-5"*%&&%*($F#@*-'#:(*#%5#&2(*"6:+5%#
+;:#:(5&#3*D#8(*-(#(5&%*#(""#:(5#:(*#7=""*%#'+,,#
60#"%'5-'%5#=5#)($#:+5#:(*F#

>-5D&
>-5D&#A+:(5&&+5#=*#HI#0*#+;:#7+*#-#%5#)-,,(#60#
,(5$%"#D"(539*#ED5$&)(,,#2%$#&-5#3(2-,4F#G(5#:(*#
%5#%.%5#2+7-,#+;:#:(*#7*(#'+,,#60#"%'5-'%5F#G(5#
7*D'(*#&2&(J#*-5.(J#"(#'+*"#+;:#,?&&5(#60#2D&-'#
+;:#.0*#-5#60#-5"%*5%"#$=*#:(5#7,(5$#(55("#&6%,(*#
&6%,#+;:#"-""(*#60#K#,2%*#60#?+D"D7%F#G(5#=*#+;'&0#
-5"*%&&%*($#()#(""#&6%,(#-55%7(5$?#+;:#3+"7+,,F#

E(*(
E(*(#A+:(5&&+5#=*#L#0*#+;:#7+*#-#%5#)-,,(#2%$#
&-5#3(2-,4#D"(539*#ED5$&)(,,F#G+5#'(5#&4=,)#.0#
-5#60#$("+*5#+;:#&6%,(#&6%,J#%,,%*#&9'(#&('%*#60#
5="%"F#/9*=,$*(*5(#7*D'(*#&-""(#2%$#7(*5%5#5=*#$%#
&-""%*#)-$#$("+*5#&0#(""#$%#K#55&#"-,,:(5$&#+2#$%"#
=*#50.+5"-5.F#E(*(#:(*#-5"%#%5#%.%5#"%,%3+5#=55D#
%3"%*&+2#39*=,$*(*5(#-5"%#)-,,#(""#$%"#&'(#7,-#%5#
,%'&('F##G+5#&'(#30#%5#5=*#:+5#7%:9)%*#%5F#G+5#
7*D'(*#"-""(#60#"%)%#&4=,)F#G+5#&6%,(*#+;'&0#3+"7+,,#
+;:#.-,,(*#$4D*F#

Citat

MN-#"=5'%*#39*&"#(""#)-#-5"%#&'(#.9*(#
50.+5"-5.#+;:#&%$(5#"=5'%*#)-#$-"#&'(#
)-OP

#MA(.#"?;'%*#$%"#=*#7=""*%#(""#:(#
2%*#"-$#=5#(""#&"*%&&(#*D5"P

MQ*-)&#(""#:(#7(*5%5#*D5"#+2'*-5.
2-.J#R=*#4(.#)(*#2(22(,%$-.#"?;'"%#
4(.#$%"#)(*#4=""%:=*,-."FP

ScENARIO
E%2%&"%*,%$-.:%"%5#79*4(*#&5(*"#-5K#55(#&-.F#8(*-(#+;:#:%55%&#2(5#@*-'#:(*#&20""#79*4("#3D5$%*(#9)%*#)(*"#$%#

&'(#0'(#+;:#)($#$%#&'(#.9*(#60#&%2%&"%*F#S%#&'(#)(*(#7+*"(#%5#)%;'(F#S%#)-,,#.=*5(#"(#7(*5%5#60#%5#*%&(#$=*#

$%#30*#D66,%)(#+,-'(#&('%*#+;:#&(2"-$-."#.9*(#50.+5"-5.#'D,F#/*05#50.*(#'+26-&(*#:(*#3(2-,4%5#:9*"#(""#!&"*-$#

>-5$.*%5&#)=*,$#=*#7*(F#8(*-(#+;:#@*-'#.0*#-5#60#$("+*5#+;:#T5"%*5%"#+;:#&9'%*#60#!&"*-$#>-5$.*%5&#)=*,$F#

<(*5%5#:(*#&%""#205.(#K#,2%*#+;:#,=&"#205.(#79;'%*#()#!&"*-$#>-5$.*%5F#8(*-(#+;:#@*-'#)%"#(""#!&"*-$#39$$%&#

-#N-22%*7?#+;:#!&"*-$#>-5$.*%5&#)=*,$#&'D,,%#'D55(#6(&&(#7(*5%5#&+2#*%&20,F#S%#30*#3*(2#%5#2=5.$#"*=33(*#

+;:#$%#79*4(*#"-""(#*D5"#)($#&+2#K#55&#(""#.9*(#$=*#-#+2*0$%"F#S%#:(*#,=5.%#"=5'"#0'(#+;:#:=,&(#60#50.*(#'+26U

-&(*#&+2#-5"%#7+*#&0#,05."#-3*05#!&"*-$#>-5$.*%5&#)=*,$F#S%"#&'D,,%#=)%5#)(*(#'D,#(""#:=,&(#60#@*-'&#7*+*#+;:#

:(5&#3(2-,4#&+2#7+*#-#R?'96-5.#+;:#$%"#=*#60#)=.%5#"-,,#!&"*-$#>-5$.*%5&#)=*,$F#S%#'(5#(5"-5.%5#&"(55(#$=*#60#

)=.%5#$-"#%,,%*#60#)=.%5#:%2F#S%#"-""(*#60#+,-'(#294,-.:%"%*F
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!"#"$%"&'"()*+,-+.,++"&,$-/,0(1,2-+3$,1*&,14/*,54&'6+%+-+/*&7,!*&*,%8()"&,0()$9,:"%,$)*,;<-,$)0=7,><<*,?*()*&,-+,$-/,

-,;-<"+,0(1,:"%,;6&,-'6/7,@",$%*++*&,"5%"&,"%%,%*/,?9,"+,&*$%?<*%$,54&,*%%,%*,"+,?*3$,0(1,6%*,0(1,59,<-%",<35%7,@"%,6&,;6%%&",

*%%,%*,A,"&,$%0??,6+,;&9)-/*,;*&+,-,;-<"+7,B5%"&,5"#,%-##*&,6&,:",5&*##",-,C8)4?-+/,0(1,10$,B&-)$,;&0&$,5*#-<=7,@6&,

$%*++*&,:",%'9,:*/*&,0(1,/4&,$#9,3%A,8)%"&,-,+6&#*$%",0#/-'+-+/"+7,

D,E-##"&;8,;<-&,#9<"%,>$%&-:,2-+:/&"+$,E6&<:7,@6&,:",?<*+"&*%,*%%,$%*++*,+9/&*,:*/*&7,C6&,:",)0##"&,:-%,)<-'"&,:",

-+,-,"+,'6&<:,#":,*<<*,)*&*)%6&"&,5&9+,>$%&-:$,;"&6%%"<$"&7,@",59&,%&655*,?9,B#-<,-,F*%%13<%G,H-??-,-,E-<<*,E-<<")3<<*,0(1,

)*+$)",I0+=*,-,J*%%-$;0&/"+7,2-+3$,0(1,!*&*,%8()"&,:"%,6&,&0<-/%,*%%,59,%&655*,:",0<-)*,.,/3&"&+*,0(1,<")*,-,:",#-<=4"&,

$0#,:",14&%,0#,0(1,$"%%,?9,.,<#7,B5%"&,"+,1"<,:*/,#":,$)0=G,/<*$$,0(1,.,+%,'6:"&,$9G,/9&,:",3%,5&9+,>$%&-:,2-+:/&"+$,

'6&<:,0(1,:9,:",6&,?9,'6/,3%,$"&,:","+,&")<*#,54&,>$%&-:,2-+:/&"+$,C6$G,>$%&-:$,;*&+:0#$1"#7,@"%,<9%"&,=3,)3<,%8()"&,

;9:",J*&-*,0(1,B&-),0(1,?9,:"&*$,;-<="%%"&,54&,>$%&-:,2-+:/&"+$,'6&<:,1*&,:",6'"+,?9,;*)$-:*+,&*;*%%,54&,*%%,/9,?9,

C6$7,@",%8()"&,:"%,<9%"&,$0#,"+,)3<,$*),*%%,/4&*,+6$%*,:*/7,

C3,6&,:",%&4%%*,"5%"&,"+,1"<:*/,0(1,;"/"&,$-/,%-<<,(*#?-+/"+G,C0$$"+;*:"+7,@6&,1*&,:",18&%,"+,$%3/*,54&,%'9,:*/*&,

0(1,$0#,<-//"&,5"#,#-<,3%*+54&,E-##"&;87,@*/"+,"5%"&,9)"&,:",%-<<,C6$,#":,;-<,0(1,?*&)"&*&,;-<"+7,@",/9&,-+,-,

H*'-<=0+/"+,0(1,59&,-+50&#*%-0+,0#,'*:,$0#,.,++$,*%%,/4&*,?9,C6$G,:",%&0::",*%%,:"%,"+:*,*%%,;"$4)*,6&,>$%&-:$,

2-+:/&"+$,;*&+:0#$1"#7,H"&$0+"+,-,&"("?%-0+"+,;"&6%%*&,*%%,:"%,;<*+:,*++*%,.,++$,"+,$)*%%=*)%,*%%,/9G,3%$%6<<+-+/,*%%,

;"$4)*,0(1,"+,/3-:*:,'-$+-+/,*',;*&+:0#$1"##"%7,

@"%,16+/"&,"+,?0$%"&,*<<:"<"$,'-:,:-$)"+,$0#,54&"$%6<<"&,"%%,?3$$"<,:6&,:"%,$*)+*$,;-%*&7,@6&,H-??-,$)*,<*/*,#*%7,

!)*%%=*)%"+,/9&,3%,?9,*%%,<"%*,-+/&":-"+$"&,%-<<,#*%&6%%7,@",1*&,$=6<',1*5%,$)*%%=*)%,1"##*,0(1,:"%,6&,+9/0%,$0#,

;*&+"+,/-<<*&7,B&-),%*&,5&*#,$-+,$#*&%?10+",0(1,<*::*&,+"&,*??"+,%-<<,$)*%%=*)%"+7,J*&-*,;<-&,+8.,)"+,0(1,$6/"&,*%%,

10+,%8()"&,*%%,:",$)*,/9,$)*%%=*)%"+7,B&-)G,$%*&%*&,*??"+7,@",<6$"&,-+$%&3)%-0+"&,0#,13&,:"%,/9&,%-<<,0(1,$":*+,?")*&,

:",#0;-<"+,#0%,?0$%"&+,0(1,$"&,5&9/"%"()"+,:6&,:",54&$'3++*,;-%*&+*,$)3<<",1*,'*&-%7,C6&,:",1*,1-%%*%,"+,?3$$"<;-%,

)0##"&,:"+,$8+*$,?9,?0$%"&+7,@",59&,"+,%-<<14&*+:",)*&%*,0()$97,J":,1=6<?,*',:"+,$"&,:",/"+0#,#0;-<"+,*%%,:"%,6&,

5&9/"%"()"+,?9,)*&%*+,3%$?&-::*,&3+%,C6$7,@",/9&,3%,5&9+,?*'-<=0+/"+,0(1,;4&=*&,<"%*,-+/&":-"+$"&,%-<<,:"%,H-??-,$)*,

<*/*7,@",54<="&,*+'-$+-+/*&+*,0(1,?")*&,#0;-<"+,#0%,#*&)"+7,@",1-%%*&,54&$%*,5&9/"%"()+"%,0(1,59&,14&*,"+,1-$%0&-*,

/"+0#,#0;-<"+7,C6&,:",14&%,:"%,)<*&%,59&,:",54&$%*,?3$$"<;-%"+,$0#,6&,"+,%&*'",#":,'":7,@",%-%%*&,$":*+,?9,)0#?*$K

$"+,-/"+,0(1,54<="&,-+$%&3)%-0+"&,13&,:",$)*,/9,'-:*&"7,@",)0##"&,$"+*&",5&*#,%-<<,"%%,%&6:,0(1,+6&,:",<85%"&,%"<"50K

+"+,$"&,:",+9/0+,-,%&6:"%,$0#,)<6%%&*&7,@",1-%%*&,"%%,5&9/"%"()"+,;*)0#,%&6:"%,0(1,:",59&,+6$%*,?3$$"<;-%,$0#,6&,6//7,

L*#-<="+,/9&,&3+%,0(1,<"%*&,"5%"&,?3$$"<;-%*&,0(1,1"<*,5*#-<="+,;<-&,"+/*/"&*:,*%%,<"%*7,C6&,:",1-%%*%,*<<*,?3$$"<;-%*&,

<6$"&,:",-+$%&3)%-0+"&,0(1,/9&,%-<<;*)*,%-<<,H*'-<=0+/"+,54&,*%%,$",?0$%"&+,-/"+7,C6&,:",%-%%*&,+3,/"+0#,#0;-<"+,$"&,:",

*%%,H-??-,$)*,<*/*,?*++)*)0&7,@",9%"&$%6<<"&,*??<-)*%-0+"+,0#,:",$)3<<",'-<=*,/4&*,:"+,$"+*&",-/"+,3+:"&,:*/"+7,!"K

:*+,$6%%"&,:",$-/,-,)*5M"%,0(1,6%"&,<3+(17,B5%"&,:"%,/9&,:",3%,0(1,%-%%*&,?9,)*+-+"&+*,0(1,/3+/*&,-,/3+/0&+*,"+,$%3+:,

0(1,J*&-*,'6<="&,*%%,%-%%*,?9,3%$%6<<+-+/"+7,B5%"&,"+,:*/,?9,C6$,:&*&,:",$":*+,%-<<;*)*,%-<<,(*#?-+/"+7

B5%"&,*%%,1*,'*&-%,-,E-##"&;8,9)"&,:"%,%-<<,"%%,/<*$;&3),0(1,?9,'6/"+,1"#,$%*++*&,:",10$,$-+*,'6++"&,"+,:*/7,L4&,*%%,

$":*+,;"$4)*,"+,:=3&?*&),-,B$)-<$%3+*,0(1,$<3%<-/"+,;"/",$-/,1"#9%,"5%"&,"+,&0<-/,0(1,16+:"<$"&-),'"()*7,
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4.6 Kriterier  
Med hjälp av personan skapades ett framtidsscenario som skulle öka förståelse och vägleda i de 

beslut som skulle fattas för applikationen. Även upplevelseattribut skapades utifrån personan, 

se avsnitt 4.3 om persona, och målträdet, som gjordes innan bodystormingen. Eftersom orden i 

måltrådet inte var tillräckligt specifika genomfördes en brainstorming för att gå in djupare på 

vad de egentligen betydde. Sedan valdes bilder och specifika ord ut i en moodboard, se figur 4, 

som skapades för att lättare förklara känslan av hur applikationen ska upplevas. I 

brainstormingen ska kriterierna komma fram som bland annat är glädje, som man kan se barn 

som skrattar. Lek och att upptäcka saker, vilket kan kopplas ihop med en lycklig hund, barnen 

som gömmer sig bakom träden. Händerna står för samarbete och gemenskap.  Suggestivt kan 

kopplas med att applikationen ska vara lockande och inbjudande. Applikationen ska få en 

känsla av stämning och deltagande vilket de små pingvinerna försöker väcka där de är 

tillsammans och visar på ett samarbete. Designern vill att den grafiska profilen ska spegla 

kriterierna.  

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Suggestivt
!"#$%&'(

)&*+,'%&'(

Fantasi
-(.%/0)&&(&/
$"11!)&2/
*322(./14

Upptäcker 
015&&)&2

6.%748.9.(!0(

Lek
)&8(/:(.$!)28
!5880%78
74!

,11'.%2/
0%7%.*(8(/
."!)28/

)2(&$5&&)&2
*(!9&)&2
0$%1%
!($6,!!;(8
:5<(./6.%7/
7"8):(.%./

,11&4./(&/&):4

Överraskning
":5&8%8/

Glädjande 
$"11!)&2/
1(.0"&!)28
,&)$8
83'!)28

:5!*(;%2!)28
8)!!0%77%&0/
(&2%2(.%.
0$%1%./7)&&(
,11.37'
(&$(!8

Stämning
=9.:5&8%&
2(7(&0$%1
'(!8%2%&'(
74!)&.)$8%8
;5&2):(!0(

Brainstorming

Figur 3 kriterierna 
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4.7 Resultat från utvärderingen av den grafiska profilen  
Två intervjuer genomfördes med personer på Näs och de var två av de personerna som intervjuades 

för att skapa personan. Det var samma personer för att de var insatta i projektet och det kan på ett 

bra sätt utvärdera om resultatet uppnår rätt känsla. Det är även de som ska ta fram innehållet och 

den grafiska profilen ska stämma överens. En intervjuguide hade skapats och intervjufrågor var till 

stöd för intervjun med underfrågor om något behövdes förtydligas. Intervjuerna spelades in för att 

sedan transkriberas. Slutligen sammanfattades svaren om vad de intervjuade tyckte. Intervjun gick 

till så att de intervjuade först fick se den grafiska profilen först, sedan de tre förslagen och slutligen 

helheten. De skulle själva få en egen uppfattning om profilen innan en förklaring av kriterierna och 

moodboarden gjordes, för att sedan kunna utvärdera med den grafiska profilen. Efter förklaring om 

kriterierna och moodboarden fick de intervjuade se den grafiska profilen igen och utvärdera om de 

stämde överens. Slutligen ställdes ett antal slutfrågor för att få fram vad det tyckte om profilen och 

om något skulle kunna förändras.  

 

Glädjande
skapa minne

Upptäcka

Lek

Fantasiengagera

Figur 4 Moodboard 
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4.7.1 Känslan av framsidorna och helheten  
Personerna som intervjuades i utvärderingen tittade på framsidorna utan att få se kriterierna innan. 

En person tyckte att framsidorna var lite otydliga om man inte visste vad det var. Däremot så 

tyckte denna person om förstoringsglaset och att det skulle vara i större fokus för att det skapade 

spänning. En av personerna som var med i utvärderingen tyckte att den gula var bäst, sedan den blå 

och sist den vita. Den andra personen tyckte att det är tydliga symboler på framsidorna. 

Förstoringsglaset är symbol för att leta efter någonting. Pusselbitarna stod för att någonting skulle 

byggas ihop. En av personerna föredrog den blå eller den vita och ville testa hur framsidan skulle 

se ut med grönfärg som Näs har som huvudfärg. Den personen ville även att applikationen skulle 

heta Astrid Lindgrens Näs skattjakt för att det kommer ske på Näs och personer som gör 

applikationen ska associera till Pippis pannkakor med fantasin. När de fick se den grafiska profilen 

snabbt tyckte båda att den såg tydlig ut och samtidigt enkel på ett bra sätt och lätt överskådligt. En 

av personerna i utvärderingen kommenterade elementen i den grafiska profilen och 

uppmärksammade kompassen samt gillade grönfärgen som fanns i färgschemat och tyckte att det 

liknade Näs egna grönfärg.  

 

4.7.2 Den grafiska profilens delar jämfört med kriterierna  
Den grafiska profilen som utvärderades innehöll tre olika framsidor, om applikationen, teckensnitt 

och färger och sedan de element som ska ingå i applikationen. Dessa är: instruktioner, objektens 

bakgrund och objekten och kompassen med pusselbitarna. När det gällde framsidorna sa en av 

personerna som utvärderades att gul passade bäst för att det var en sådan pigg färg och bäst för 

glädje och lek, men att det kopplades ihop för mycket med Pippi och det ville personen inte. Båda 

gillade den blå mest efter att få hört och sett kriterierna. En av personerna sa att blå känns mer 

dämpad, men att den ändå var bäst och den andra personen tyckte blå var mer spännande och 

uppmärksammade frågetecknet på sidan och ville att mer skulle hända på framsidorna. En av 

personerna gillade att förstoringsglaset låg på snedden. Ett förslag som kom fram var att se mer 

grönt som ett exempel eftersom Näs använder den färgen för att koppla till deras varumärke bättre. 

I delen om applikationen tyckte båda personerna att bilderna på detta uppslag kändes lite 

tråkiga men att det samtidigt var tydligt att det var stationerna som applikationen kommer vara på. 

De ville gärna få fram mer spännande bilder och att någonting skulle hända mer som med fler 

närbilder och andra vinklar. En av personerna som var med och utvärderade tyckte att en ur 

personalen skulle finnas med i bilden där receptionen syntes. De tyckte att nya bilder kunde tas för 

att ge mer liv och ha fler bilder med träd. En av personerna tänkte inte så mycket på den blå linjen 

medan den andra kopplade det till fotspår att det var en linje som skulle följas. En annan synpunkt 
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var att på detta uppslag borde kartan visas för att det är ett tillbehör som borde kopplas samman i 

detta uppslag.  

Båda gillade teckensnittet och de tyckte att det passade kriterierna. En person tyckte 

teckensnittet kunde vara mer lekfullt. En av personerna tyckte att när teckensnittet är i fet stil så 

fungerade det väldigt bra och det passade känslan som skulle förmedlas men om det skulle vara 

utan fet blev det svårare. Båda personerna ser att det mest är den feta stilen som kommer användas 

och tyckte då teckensnittet var glädjande och lekfullt.  

Båda gillade färgerna som valts i färgschemat och det riktade sig till barn då det var 

primärfärgerna. En av personerna sa att färgerna gick att kännas igen i Pippi vilket denne tyckte var 

bra. Betydelsen för färgerna för dem var att blå kändes mer lugn, orange mer spännande och varm, 

gul tänkte en av personerna på sommar och den andra på lek och glädje. Grön tänkte de på natur 

och en av personerna tänkte även på att färgen gjorde denne glad. Vitt och svart var kontrastfärger 

och skulle endast användas för bakgrund och textfärg vilket fungerade. En av personerna tyckte att 

det skulle vara en annan orangefärg mer åt det röda hållet, medan den andra tyckte det var bra att 

rött inte fanns med. En av personerna sa att grön gärna kunde finnas mer men samtidigt förstod 

problematiken kring den gröna färgen utomhus. 

När de båda personerna tittade på de olika elementen tyckte de att instruktionerna som 

använder sig av ett papper såg ut som någonting som har med skatt att göra, sjörövare, skattkarta 

och någonting gammalt som passar väldigt bra in på Näs. När de tittade på objekten som var de 

fyra olika ingredienserna tyckte de att det speglar kriterierna och de gillar mjölkpaketet. De kände 

att objektetens bakgrund som var en pusselbit fungerade och någonting hände och det fungerade 

bra med kartan, instruktionerna och teckensnittet. De sista elementen i den grafiska profilen var 

kompassen som de tyckte gjorde spelet mer spännande. De kopplade ihop den med sjörövare, hav, 

skatter och associerar till gamla traditionella skattkartor och sagor. Båda gillade att det ska vara 

pusselbitar med i kompassen och att det var viktigt för att användaren skulle förstå. Färgerna på 

kompassen var bra och pusselbitarnas färger trodde de båda först att det skulle vara fyra olika 

färger för de olika objekten. De tyckte samtidigt att det kan bli rörigt med fyra färger och att det 

kanske fungerade bättre att endast ha en färg för en pusselbit som hittats och en vit färg för 

pusselbitar som inte hittats. Det var smart att en färg blir synlig när en hittats och de andra är 

osynliga tyckte de båda personerna som utvärderades. För att göra det ännu tydligare menar en 

person att man kan välja orange istället för blått för att det kanske syns tydligare eller använda sig 

av ett frågetecken i dem som ännu inte hittats.  
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4.7.3  Framsidorna, instruktionerna, kompassen och pusselbitarna i kontext 
När de får se framsidorna i kontext tycker de fortfarande att den blå framsidan är bäst. Den sa frihet 

och att den gula blev för mycket Pippi och skulle mer vara en association till henne. De tyckte att 

färgen på pappret för instruktionerna kändes bra och det var bra kontrast till verkligheten bakom. 

Texten syntes tydligt. När kompassen syntes i kontext såg den väldigt bra ut. Båda personerna ville 

ändra den vita färgen i kompassen och antingen ta bort den vita cirkeln eller ändra till en annan 

färg. En av personerna fick känslan av att kompassen inte var klar när den var vit men förstod 

samtidigt att vit var en bra kontrast. Det var bra att pusselbitarna var runt kompassen menar en av 

personerna men kunde synas bättre med orange. Budskapet som kom fram var att det speglade lek, 

roligt, inbjudande och fantasi. En av personerna tyckte att pusselbitarna kändes bra men att färgen 

försvann mot vissa underlag. Båda personerna som var med i utvärderingen tyckte att pusselbitarna 

kändes tydliga och formen kändes rolig. En person föreslog att när de fyra pusselbitarna samlats, så 

skulle det bli en rund pannkaka sedan.  

 

4.7.4 Slutfrågor om den grafiska profilen 
De gillade att den grafiska profilen var tydlig, enkel och lätt att förstå och samtidigt lagom barnslig 

på ett bra sätt som fungerade till verkligheten bakom. Vid frågan om någonting skulle ändras så 

menade båda att de inte ville ändra någonting för då skulle det bli för avskalat. De två personerna 

tyckte att kriterierna lekfullhet och glädje kom fram, däremot att använda flera sinnen och fantasi 

var svårare och någonting som skulle behöva testas. En av personerna menade även att det inte var 

meningen att bara titta i telefonen utan runt omkring. Båda tyckte det var svårt att veta vad som 

skulle kunna läggas till i den grafiska profilen men att en av personerna ville att Näsgrön skulle 

komma fram mer på framsidan och att mer spänning skulle finnas.  
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4.8 Grafisk profil 
Här visas förslag på hur den grafiska profilen skulle kunna se ut efter ändringar som gjorts efter en 

utvärdering med personer på Näs.  
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Figur 5 Grafisk profil 
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5 Analys och diskussion 
Här görs en analys av resultatet kopplat till teorin och metoden. I denna del kommer det även tas 

upp hur resultatet blev och hur arbetet har gått men även synpunkter på vad som skulle kunna 

göras bättre och vad som gått bra.  

 

5.1 Designprocessen i helhet 
I designprocessen användes ett antal modeller och metoder som ligger till grund för designspråket 

som syns i den grafiska profilen. De metoder som valdes för designprocessen består av research, 

modellering, kriterier, ramverksdefinition och detaljdesign (Goodwin 2009). Dessa riktlinjer har 

gett vägledning och hjälp i utformandet av designspråket i den här studien. Modellerna bidrog dels 

till att strukturera och planera designprocessen och dels till att ge värdefulla underlag till de olika 

delarna i metoderna. Löwgren och Stolterman (2004) beskriver att en designprocess är en 

dynamisk process som ständigt påverkas och ändras. De beskriver även att det ofta finns ett behov 

från designern att få hjälp i designprocessen med planering, navigering och värdering. Teorier, 

beskrivningar och modeller kan då vara till hjälp enligt Löwgren och Stolterman (2004). 

Designprocessen i denna studie har inte varit en linjär process utan det har hela tiden pendlat fram 

och tillbaka mellan de olika delarna i research, modellering, kriterier, ramverksdefinition och 

detaljdesign.  

Löwgren och Stolterman (2004) beskriver att det finns tre abstraktionsnivåer i en 

designprocess, nämligen vision, operativ bild och specifikation. Den operativa bilden handlar om 

att på kort tid få en vision om vad som ska göras. Visionen är till en början diffus men blir mer och 

mer konkret och får slutligen en tydlig form. Sedan knyts designprocessen ihop och den abstrakta 

visionen blir konkretiserad. Därefter övergår den till en specifikation och en ny process startar med 

nya problem och krav som kan ses som en mindre designprocess (Löwgren och Stolterman, 2004). 

Detta var något som även designern själv märkte av i sitt skapande.  

Ett antal olika modeller användes som stöd i processen och dessa modeller blev en vägledning i 

arbetet. I början fanns en diffus bild om vad det var som behövde göras men ju längre designern 

arbetade och funderade, desto klarare blev bilden över vad som skulle utföras.  Sedan sattes ett 

antal specifikationer upp. Efter det uppkom nya problem och krav som behövde funderas över och 

en ny process påbörjades. Det var hela tiden en avvägning mellan det som skulle genomföras, 

konkreta, till hur designspråket skulle se ut, kreativa. Problemlösning krävdes under hela processen 

och det gällde för designern att vara kreativ i tanken och att fundera över olika alternativ och hur 

dessa skulle kunna påverka slutresultatet. Löwgren och Stolterman (2004) beskriver vikten av 
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helheten av en design och att det inte handlar om att designa de perfekta delarna utan mer om att 

skapa en design som har en helhet (Löwgren och Stolterman, 2004). Den slutliga grafiska profilen i 

den här studien har ett budskap och helheten har uppnåtts och designern anser att det är tillräckligt i 

detta skede i designprocessen. Profilen kan dock ytterligare bearbetas och förfinas på detaljnivå.  

 

5.2 Skapa ett designspråk 
När det gäller att skapa ett designspråk beskriver Rheinfrank och Evenson (1996) att det är bra att 

använda sig av andra designspråk från andra områden som användarna känner igen, eftersom det 

bidrar till att underlätta vid inlärning av produkten. Sedan är det viktigt att vara konsekvent med 

element och färgkodning så att det snabbt skapas en förståelse hos användaren om hur produkten 

ska användas (Rheinfrank och Evenson, 1996). När den här studiens designspråk skulle skapas 

fanns en tanke, att de element som skulle finnas med i applikationen och i den grafiska profilen 

skulle liknas vid en skattjakt för att skapa en förnimmelse hos användarna. När de såg objekten 

skulle de förstå vad det var och lättare kunna sätta sig in i spelet. Genom att navigatorn har 

utformats till en traditionell kompass så kan användaren snabbare och lättare får en förståelse för 

hur den fungerar. I navigatorn finns också ett antal pusselbitar som svävar runt omkring 

kompassen. Pusselbitarnas funktion är att hjälpa användaren att förstå vilket håll i miljön de ska gå 

för att hitta de olika objekten som finns gömda. De färger som pusselbitarna har i kompassen har 

även objektens bakgrund.  

En annan intressant del som Rheinfrank och Evenson (1996) beskriver är att ett designspråk 

utvecklas genom att det bildar ett system av element som har relation med varandra. Det handlar 

även om att förmedla och skapa element som säger vad de gör, vad de är och hur de ska användas 

och slutligen vilken upplevelse de ska ha. Det gäller för designern att skapa mening i elementen 

och att den meningen uttrycks rätt till användarna (Rheinfrank och Evenson,1996). Designspråket i 

den här studiens grafiska profil förmedlar vad personan vill ha, de kriterier som satts upp och även 

vad själva applikationen ska ha för upplevelse. Den grafiska profilen innehåller element som kan 

kopplas till varandra och har ett språk som liknar varandra. I utvärderingen av den grafiska profilen 

med personerna på Näs kom det fram att de tyckte att alla element som fanns med i den grafiska 

profilen hörde ihop och bildade en helhet. De beskrev att de såg kopplingar mellan kompassen, 

instruktionerna, objekten och pusselbitarna.  
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5.3 Designspråkets olika delar 
Rheinfrank och Evenson (1996) beskriver att ett designspråk innehåller tre olika delar. Den första 

delen består av insamling av material och används för att bygga en plattform. Den andra handlar 

om att skapa uppsättningar av organiserade principer som beskriver hur element ska byggas för att 

skapa mening. Den tredje delen innebär att samla ihop kvalificerade situationer som då innebär att 

visa exempel på hur elementen och principer kombineras och fungerar i olika kontext. Ett 

designspråk ska alltid tänka på användaren och söka förståelse för hur denne integrerar med 

produkten.  

I denna designprocess gjordes en insamling av element i början av projektet i och med den 

första resan till Näs. Väl där så gjordes dokumentation både med film och foto över området som 

skulle användas i applikationen för att få en bättre förståelse om platsen. Designern gjorde de saker 

som en vanlig besökare skulle göra på Näs. Det var bland annat att se en film om Astrid Lindgren 

och att gå på utställningen. Bodystorming var den metoden som användes för att samla in och för 

att få en förståelse för vilket innehåll som applikationen skulle ha. Den här metoden gjorde att 

designern fick sätta sig in i hur en användare skulle göra och skapa en förståelse för den. Sedan 

skapades en plattform mellan intressenterna och projektgruppen. Det var genom att skapa en 

storyboard som visualiserade elementen som ska finnas med i applikationen och vilket innehåll den 

ska ha mer konkret. Innan själva besöket på Näs utformandes ett målträd som skulle beskriva vad 

själva applikationen skulle stå för. De principer som skapades för att skapa element med mening, är 

just kriterierna och personan och de var grundpelare för vad applikationen skulle och inte skulle 

symbolisera. Personan var speglingen till användarna och det var viktigt att ha dem i åtanke.  Den 

sista delen som var att samla in kvalificerade situationer för elementen och principerna i en kontext 

skedde genom att beskriva hur en användare skulle kunna använda systemet med hjälp av ett 

framtidsscenario. Sedan användes även de element som samlats in i början, bilderna på Näs, för att 

symbolisera kontexten. De nya elementen sattes in i kontexten och kunde synliggöras, till exempel 

elementet kompassen i den grafiska profilen som har formats utifrån principer som passat 

målgruppen och kriterierna, skulle fungera i den färgsättningen och den formen tillsammans med 

en miljö som gräs eller grus.  

 

5.4 Designspråkets fördelar  
Designspråket i den här studien har många fördelar både för designern, användarna och 

intressenterna.  När den grafiska profilen skapades tänkte designern mycket på vad personan skulle 

tänka över ordet skattjakt och hur det skulle kunna speglas på ett bra sätt utifrån de kriterier som 

togs fram. Det språk som utformades skulle hjälpa målgruppen att förstå vad det var för spel på ett 
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enkelt och tydligt sätt. De element som skapades i den grafiska profilen skulle spegla målgruppen 

och ge ledtrådar till vad det var för spel. Rheinfrank och Evenson (1996) betonar vikten av att det 

finns ett antal fördelar med ett designspråk som implementering, genering och omvandling. 

Implementering ska ge ledtrådar och resurser hur produkten ska användas (Rheinfrank och 

Evenson, 1996).  

Ledtrådar finns på många sätt i designspråket som utformats bland annat att element hör ihop 

så som pappret för instruktionerna, kompassen och kartan för att söka pusselbitarna. De hänger 

ihop och förklarar vad de ska användas till genom sin utformning och hur de ska interagera. Många 

av elementen är igenkända av målgruppen, som till exempel att många har byggt pussel och vet att 

det handlar om att lösa någonting.  

Rheinfrank och Evenson (1996) betonar vikten av ett bra designspråk för ett företag eftersom 

ett bra designspråk gör att tilltänkta kunder och kunder tänker på företaget på ett positivt sätt 

(Rheinfrank och Evenson, 1996). När utvärdering av den grafiska profilen skedde med personer på 

Näs kom det fram att de ville att deras varumärke skulle speglas mer i produkten. Eftersom som de 

håller på att arbeta in sin speciella gröna färg var det också något som var viktigt att få fram i 

applikationen för att koppla den till deras varumärke. Genom att designern använder sig mer av 

den speciella gröna färgen kan kraven från intressenterna uppfyllas bättre.  

 

5.5 Bodystorming och storyboard 
Rheinfrank och Evenson (1996) beskriver att i skapandet av ett designspråk gäller det att först 

karaktärisera och beskriva de nuvarande förhållandena och påståendena och sedan fundera över hur 

det skulle kunna vara annorlunda. Han poängterar att detta är viktigt att göra i början av skapandet 

(Rheinfrank och Evenson, 1996). För att kunna skapa en förståelse över vad som ska göras och i 

vilken miljö applikationen ska användas i var det viktigt för designern att åka till Näs i ett tidigt 

skede. Det var viktigt att skapa en förståelse för var applikationen ska utspela sig och att samla in 

information om platsen. För att designa någonting bra krävs en bakgrund. Bodystorming som 

användes var en bra metod och en ny metod för designern som innebar att samla in information och 

tänka sig in i rollen som turist. Genom att samla in bilder och filmer och sedan använda dessa till 

en storyboard som visades upp för personerna på Näs så skapades en dialog redan i början. Det var 

viktigt att de även var med under bodystormingen för att kunna fylla i och berika de olika platserna 

med olika historier och händelser som skulle kunna ske i applikationen.  
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5.6 Persona  
Rheinfrank och Evenson (1996) skriver att för att komma fram till användarnas behov är det viktigt 

att göra analyser och intervjuer med användarna och även undersöka aktiviteter i liknande 

situationer. Blomqvist och Arvola (2002) beskriver att för att kunna skapa en persona krävs 

insamling av data om sina användare vilket kan göras med intervjuer (Blomqvist och Arvola, 

2002). En viktig del för att förstå sin målgrupp och för att skapa rätt design är att verkligen 

särskilja och veta vilken målgruppen skulle kunna vara. Intervjuerna som genomfördes med 

intressenterna, personerna på Näs, där de i intervjuerna berättade om vilka målgruppen var. 

Samtidigt när en design ska skapas är det samtidigt viktigt att rikta in sig mot någon speciell 

målgrupp. De på Näs hade som mål att locka barnfamiljer med applikationen, men det gäller också 

att veta vilken slags barnfamilj som kommer och vilka andra målgrupper som skulle kunna komma 

till Näs. Det räckte inte bara med att intervjua intressenterna utan för att skapa en persona som 

kändes äkta och för att kunna beskriva specifika och unika drag behövdes även intervjuer göras 

med den tänkta målgruppen som var barnfamiljer. Dessa intervjuer gav en större och mycket 

tydligare inblick i hur målgruppen skulle kunna agera och vara när de åker till ett resmål.  

Goodwin (2009) beskriver att det finns riktlinjer och frågor och koder som ofta finns med när 

undersökningar om målgruppen görs. Head (2003) beskriver att en persona alltid ska ha bland 

annat beskrivning om personlig info, namn personliga mål och citat från situationer (Head, 2003). 

Formuläret från Arvola (2009) var för studien en viktig grund för designern i skapandet. Det 

hjälpte designer att kortfattat beskriva och förklara det viktigast och olika intervjuer kunde 

särskiljas och en bra överblick skapades.  Frågorna som utformades för intervjuerna både med 

personerna på Näs om målgruppen och intervjuer med målgruppen hjälpte för att skapa en bättre 

förståelse om vad som personan skulle innehålla.  

 

5.7 Kriterier 
Rheinfrank och Evenson (1996) beskriver att det är viktigt att visualisera och utveckla 

designspråket från det konkreta till den visuella formen som kan ske genom scenarios, skisser och 

prototyper som sedan kan jämföras med karaktäriseringsfasen (Rheinfrank och Evenson, 1996). 

När designern hade skapat personan gick det lättare att tänka sig in i hur det skulle kunna se ut och 

vilka attribut designen skulle ha för att locka personan och dennes familj. Genom att göra ett 

framtidsscenario för personan kunde även intressenter och projektets medlemmar bättre få en 

inblick i hur produkten skulle fungera i en kontext. Det målträd som sattes upp i början av projektet 

var till bra hjälp för att veta vad projektet och intressenterna ville uppnå med produkten. Det var 

viktigt att gå på djupet med målträdet och skapa ett antal kriterier som passade mer specifikt för 
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personan. Detta mynnade sedan ut i en moodboard för att få känslan av applikationen och vad det 

skulle kunna innebära. Bilderna som samlades in i början av projektet var först tänkta att använda i 

moodboarden men de skapade inte den känsla som skulle passa målgruppen då många bilder var 

statiska bilder på platser där applikationen skulle utspela sig och inte bilder på till exempel 

människor. Det var därför bättre att samla in nya bilder för att spegla rätt känsla. Med hjälp av 

detta skapades sedan en grafisk profil.  

 

5.8 Grafiska profilen 
Goodwin (2009) beskriver att när ett designspråk utformas så är det viktigt att finna inspiration inte 

bara från sitt eget område utan också ifrån naturen eller titta på de kriterier designern skapat 

(Goodwin, 2009). Den grafiska profilen utgick från de olika delarna i processen, främst persona 

och kriterierna. Det gällde även att leta efter inspiration och se vad det redan fanns för barnspel på 

marknaden och hur en skattjakt kan se ut. Under hela designprocessen söktes inspiration, till 

exempel genom Astrid Lindgrens böcker och dess designspråk. Astrid Lindgrens alla färgstarka 

karaktärer var till stor inspiration när den grafiska profilen skapades. Goodwin (2009) beskriver 

även enkelhetens makt och good enough (Goodwin, 2009). Det var en enormt stor fördel och 

samtidigt pressande att ha en plan att följa för det gjorde att under vissa delar var designern 

tvungen att säga nu var den good enoogh, för det fanns inte tid att sitta i detalj, utan var helheten 

bra så räckte det. Det var viktigt för designen att vara tydlig med vad som skulle symboliseras och 

enkelheten var ett attribut som funderades kring och vilka element som behövde finnas med för att 

spegla det som kriterierna ville säga.  

Goodwin (2009) säger att principer och mönster kan användas för att skapa bättre beslut men 

att det handlar mycket om subjektivitet om vad som är bra. Det är viktigt att ha störst fokus på vad 

personan har för mål. En annan viktigt guidelinje var att det är bra att repetera element för att skapa 

en enhet (Goodwin, 2009). För designern var det viktigt att titta på olika principer och mönster för 

att få en klar bild om hur element kan skapas för att få fram en viss känsla. Det var bra att sedan 

kunna använda dessa som verktyg för att anpassa till personans mål. En stor hjälp var att repetera 

element för att få en helhet i elementen var någonting som skedde naturligt och kändes nödvändigt 

för att alla elementen skulle spegla samma stil.  

 

5.8.1 Beskrivning av innehållet i den grafiska profilen  
Hela profilen är tänkt att vara en hjälp för de på Näs för att ge dem en klarare bild om hur det kan 

se ut men också för designern och resten av projektgruppen för att få riktlinjer för hur 
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designspråket ska användas. De olika delarna som finns i profilen är framsidan, om applikation, 

teckensnitt, färgschema, de olika elementen beskrivs och slutligen visas exempel på hur dessa 

element kan se ut i en kontext. Varför just dessa element valdes var för att de representerar det 

viktigaste innehållet som skulle kunna vara en vägledning i detta skede.  

 

5.8.2 Framsidan  
Om man tittar på de olika delarna i profilen så skapades två olika förslag på framsidan för att ge 

möjlighet till de på Näs att tycka till om framsidornas design. Symbolerna och stilen på 

framsidorna ska berätta några av kriterierna och belysa det som kommer att upplevas för att skapa 

tydlighet. Det som symbolerna ska stå för är till exempel upptäckarlust, att något ska lösas och 

kluras över och undersökas. När de intervjuade på Näs berättade vad de tyckte de olika elementen 

på framsidan symboliserade så överensstämde det med vad designerns hade för tanke med 

symbolerna. Det flesta av elementen som är med på framsidan ska finnas med i spelet för att skapa 

en helhet.  

Goodwin (2009) skriver att linjevikten påverkar stilen och tjocka linjer anses som barnsliga och 

enkla. Hon beskriver även att element som är större anses mer enkla och bra val för barn. Storlek 

skapar även hierarki, betydelse och att en rund form kopplas mer ihop med det organiska, naturen 

och för barn (Goodwin, 2009). I utvärderingen kom det fram att de intervjuade tyckte att den 

grafiska profilen speglade enkelhet och tydlighet och barnslighet på ett bra sätt. Båda elementen, 

förstoringsglaset och pusselbitarna har tjockare linjer för att på så sätt få fram känslan av enkelhet 

och att målgruppen för applikationen är för barn. En av pusselbitarna har förstorats upp mycket 

mer jämfört med de andra för att sticka ut mer och visa pusselbitens betydelse. Ingen av formerna 

på framsidorna är kantiga utan alla är avrundade för att på så sätt också koppla till barn och även 

till naturen.  

Rheinfrank och Evenson (1996) säger att det är viktigt att vara konsekvent och att använda 

vissa former och färger för att hjälpa användaren att förstå (Rheinfrank och Evenson, 1996). I det 

ena förslaget som designern skapat var en framsida med grön bakgrund och en stor pusselbiten blå, 

vilket även kopplar till elementen i den grafiska profilen som till exempel objektens bakgrund. 

Bakgrunden är även så lik Näsgrön som möjligt för att koppla ännu mer till varumärket. Det var 

efter utvärderingen med personerna på Näs som förslag kom fram att det vore bra att testa en 

framsida som var mer Näsgrön. Genom dessa ändringar skulle varumärket stärkas mer och 

applikationen skulle koppla ännu mer till Astrid Lindgrens Näs. Det andra förslaget har en blå 

bakgrund och under utvärderingen var den framsidan en favorit bland de intervjuade på Näs och de 
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tyckte att den var bäst om de tittade till kriterierna. De hade vid detta tillfälle inte sett det Näsgröna 

förslaget.  

 

5.8.3 Om applikationen  
Goodwin (2009) beskriver att i en applikation brukar inte bilder användas (Goodwin, 2009). I 

själva applikationen för studien kommer inte riktiga bilder användas utan illustrationer för att skapa 

en roligare upplevelse och för att det är något som inte är verkligt. Däremot inuti den grafiska 

profilen, se i resultatdelen, finns ett avsnitt i början där information om applikationen finns som är 

till för att inspirera och ge en snabb sammanfattning om vad det handlar om med både bild och 

text. Tidwell (2006) beskriver att linjer eller en slags kurva kan skapa intresse och att det sker mer 

rörelse och spänning i diagonala linjer (Tidwell, 2006). Linjen som finns med på detta uppslag om 

applikationen ska också förklara att någonting kommer ske och att det är en stig som användaren 

kan följa. Det var även något som kom fram under utvärderingen att en av personerna som 

intervjuade tänkte att linjen beskrev stigen som personer skulle gå.   

 

5.8.4 Teckensnitt  
Bergström (2007) skriver att när ett teckensnitt ska väljas är det viktigt att det förmedlar det som 

det ska berätta (Bergström, 2007). Tidwell (2006) beskriver att san-seriffer oftast passar bättre som 

teckensnitt på skärmar och kan vara i mindre punktstorlek. Ögonen drar också till sig feta 

teckensnitt som passar bra som rubriker (Tidwell, 2006). Teckensnittet som valdes var en san-seriff 

som skulle stå för ett mer lekfullt teckensnitt samtidigt som det skulle fungera bra på skärm och 

både i liten och i stor teckenstorlek. “Nobile-bold-italic“ skulle användas mest och enligt de 

personer som intervjuades för utvärderingen på Näs var det även den stilen som fungerade bäst 

jämförelse med italic. De tyckte även att teckensnittet som valts fungerade bra till kriterierna.  

 

5.8.5 Färger 
Gabbard, Swan, Hix och Fitch (2007) beskriver att det är en utmaning att presentera AR 

information utomhus och att det finns flera parametrar som påverkar som till exempel ljus och de 

olika bakgrunderna i utomhusmiljön. Därför är det viktigt att tänka på kontrast för att få läsbarhet. 

De riktlinjer som de beskriver är att vitt är vanligt som etiketter i en AR applikation och då som en 

billboard. De beskriver även att rött är en dålig färg att använda sig av i en AR applikation 

(Gabbard, Swan, Kim och Fitch, 2007). Färgerna som valdes i studien skulle passa Astrid 

Lindgrens Näs och spegla lekfullhet och de andra kriterierna som satts upp. De skulle symbolisera 
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Astrid Lindgrens färgstarka karaktärer och passa barn. En annan viktig punkt för färgerna var att de 

skulle väljas för att fungera bra i en AR applikation. Dessa riktlinjer var enormt värdefulla och 

hjälpte till i färgvalet för färgschemat men också för elementens färger och ordning. Det som är en 

nackdel är att färgerna inte har blivit testade på riktigt i applikationen för då hade det lättare gått att 

se om dessa riktlinjer stämmer och om designerns färgkodning fungerar. De riktlinjer de gav var 

egentligen mest för teckensnittet men designern tycker att det även kan appliceras på användning 

av färg överhuvudtaget. Färgen vitt finns som billboard/bakgrund och grön används i förslaget på 

framsidan för att stärka Näs varumärke. Sedan användes grön mer sparsamt eftersom miljön kring 

Näs är gröna träd och gräs på sommaren när applikationen ska användas mest. Blå, orange och gul 

används i de olika elementen och den ljusare gula nästintill vit används som bakgrundsfärg för att 

ge mer kontrast till den verkliga världen. I den här studien användes svart som kontrastfärg med 

den vita eller ljusgula bakgrunden.  

   Goodwin (2009) beskriver att färg kan användas för att ge en relation mellan olika element och 

även för varumärkets identitet. Tidwell (2006) beskriver att mättade färger skapar liv, klarhet och 

värme. Vid valet av bakgrundsfärg används ofta vit i gränssnitt. Färg är bland det första som syns i 

en design med enkla former. Bergström (2007) förklarar att färger kan användas för att 

pedagogisera och strukturera och det är viktigt att veta vad ens användare vill ha för upplevelse 

(Bergström, 2007). I utvärderingen som gjorde tyckte personerna som intervjuades att färgerna 

speglade barnens färger och passade bra till kriterierna.  

 

5.8.6 De olika elementen och i sin kontext  
Tidwell (2006) menar att gestaltlagen similarity säger att när två saker har samma form, färg, 

storlek eller plats anses de höra ihop. Bergström (2007) menar också att när en form liknar en 

annan anses de höra ihop, likhetens lag (Bergström, 2007). Med de olika elementen i den grafiska 

profilen så var känslan att de skulle kopplas ihop som en enhet och samhörighet och likna en 

skattjakt. Det skulle vara element som tydligt stod för någonting som användarna kunde koppla till 

någonting annat. Kompassen liknade en gammal kompass så att då skulle användarna se och förstå 

detta designspråk, att den också fungerade som en vanlig kompass. När utvärderingen av den 

grafiska profilen genomfördes så kopplade de två personerna som intervjuades ihop pappret och 

kompassen till skatt, sjörövare och någonting gammalt som de tyckte passade bra in på Näs. När 

utvärderingen gjordes och de intervjuade fick se elementen i sin kontext så beskriver de att 

kontrasten på papperet passar bra till gräset och att texten känns tydlig. De tyckte att kompassen 

kunde behöva ha en annan färg än vit på en del av kompassen, för de tyckte inte att den såg färdig 

ut även om den gav bra kontrast. Det var en synpunkt som designern i denna studie tyckte var 
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viktig och ändrade om så att den fick en ljusgul färg liknade den som papperet hade och det blev då 

en bättre helhet.  

 

5.9 Metoddiskussion 
Bryman (2011) skriver att i en kvalitativ studie så läggs stor vikt på individerna och hur de 

uppfattar och tolkar sin omgivning (Bryman, 2011). Metodvalet i uppsatsen har lämpat sig väldigt 

bra då det har fokuserat och stegvis delat upp ett mål i delmål. Valet att använda sig av en 

kvalitativ studie var just för att designern inte skulle titta på generella slutsatser utan fokusera på 

individen. Enligt Bryman (2011) är det grundläggande för en fallstudie att just ett fall ska studeras 

(Bryman, 2011). Valet att göra studien till en fallstudie kändes mest relevant då det bara var ett fall 

som skulle studeras. Det var en stor fördel i denna studie att fokusera på ett unikt fall för att 

området som designern ska forska inom är relativt nytt. Det var bra att kunna koppla ihop andra 

metoder som intervjuer för att få bra underlag till studien och inte helt utgå ifrån litteratur då det 

var svårt att endast utgå ifrån litteratur. En fallstudie gav en bra inblick till hur ett designspråk kan 

skapas genom ett tydligt exempel.  

    Bell (2006) beskriver att den kritik som finns mot att använda sig av en fallstudie är värdet av att 

studera enskilda händelser och fall (Bell, 2006). Bryman (2011) beskriver att kritiken kring 

fallstudier är att de resultat som kommer fram inte kan generaliseras. Bryman (2011) säger 

samtidigt att de som förespråkar fallstudieforskning inte heller har som syftet att kunna dra 

generella slutsatser till andra fall eller populationer (Bryman, 2011). Designern tycker att uppsatsen 

kan ge en del riktlinjer kring hur ett designspråk ska formas och att det är subjektivt till om det går 

att generalisera eller inte. Sen är frågan om det bör kunna generaliseras. Designern tycker också att 

det är viktigt att fallstudier görs och att det är viktigt att ha forska kring vilka lärdomar som 

kommit ur ett unikt fall. Nackdelar med en fallstudie är generaliseringen och om en forskare 

strävar efter detta kanske inte fallstudie borde väljas.  

   Enligt Bell (2006) är en fallstudie särskilt bra lämpad för forskare som ska arbeta på egen hand 

eftersom det då är möjligt att på djupet studera en avgränsad aspekt eller ett problem under en 

begränsad tidsrymd. Fördelarna som designern såg med att använda sig av fallstudie var för att det 

gav möjlighet att studera just detta fall djupare. Det gjorde att designern fick möjlighet att sätta sig 

in i en specifik miljö och uppdrag. Designern tycker en fallstudie är bra då det inom hennes 

program är vanligt att arbeta med ett specifikt uppdrag. Det ger en likhet med hur projekt brukar se 

ut för designern. Till exempel kan ett projekt fokuserar på att förbättra en grafisk profil för ett 

specifikt företag. När metoder kändes igen så gjorde det lättare för designern att sätta sig in i hur 

det bäst skulle utföras.  Det har varit en fördel att göra en fallstudie för att det gick att skapa teorier 
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utifrån just detta fall och fokus och koncentrationen låg på detta fall.  Det har varit bra att använda 

sig av flera metoder och anpassa just till detta fall. Nackdelar kan vara att endast en metod kan göra 

mer fokus än om flera olika metoder väljs samtidigt för detta fall så krävdes olika metoder för att få 

fram ett bra resultat.  

   Designern tycker att det har varit en stor fördel att kunna koppla ihop kvalitativa intervjuer med 

fallstudier för att det har skapat en mer detaljerad granskning för att skapa något specifikt till en 

målgrupp och få fram egenskaper som inte hade varit lätt att få fram utan intervjuer. Av stor vikt 

var även att intervjuer genomfördes både med intressenter, för att få fram vilken målgrupp de har 

och för att sedan själv få en egen uppfattning om denna målgrupp genom att intervjua dem. Det 

hade kunnat vara fler personer som intervjuades än fem men fem räckte för att skapa en 

primärpersona. 

    Kvale (1997) säger också att det är bättre att ha färre intervjuer och fokusera på att det blir 

kvalitet i det som sägs än kvantitet (Kvale, 1997). Tanken med intervjuerna var att de enbart skulle 

göras med mammorna och att genom dessa intervjuer skulle designern kunna skapa två olika typer 

av personas. Två olika typer av mammor och familjer. 

    När analysen av intervjuerna väl påbörjats framgick det att de som intervjuats var så lika 

varandra, att de kunde representera en persona. Designern kom då fram till att det hade varit bra att 

intervjua papporna och barnen för att få fram en sekundärpersona som också skulle kunna påverka 

designen. Nu skapades endast en primärpersona och det är visserligen den som är viktigast men det 

hade varit bra att utgå ifrån fler, men tiden räckte inte för att göra det. Det hade kunnat bli andra 

riktlinjer men samtidigt så var den personan så väl utförligt beskriven. Den beskrev även familjen 

så att det gick att skapa en bra design utifrån den personan. Enligt Buxton (2007) är det viktigt att 

hela tiden tänka på användaren i designprocessen (Buxton, 2007). Det har varit bra att kunna utgå 

ifrån personan när designen gjorts och personan har varit extremt viktig i stegen eftersom den 

hjälpte till att fram kriterier och den grafiska profilen.  

Under själva intervjutillfällena så var det bra att använda sig av en intervjuguide och den var 

till stor nytta för förberedandet. Meriam (1994) beskriver att för den oerfarne är det bra att utgå 

ifrån ett frågeschema som ger det självförtroende som behövs för att göra en intervju med öppna 

frågor (Meriam, 1994). Frågorna till intervjuguiden hjälpte designern att komma fram till vad som 

var det viktigaste med intervjuerna. Bell (2006) poängterar att det är av stor vikt att i början av en 

studie läsa om vad det finns för forskning som kan ge idéer och bildar en grund för rapporten (Bell, 

2006). I studien kunde det ha varit en djupare och mer grundlig research om vad som gjorts vad 

gäller designspråk och även vad gäller AR och designspråk. Däremot var det som samlades in till 

stort stöd för att skapa en förståelse för vad det var som skulle utföras. 
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När det gäller den reflekterande designen säger Löwgren Stolterman (2004) att det är viktigt 

som designer att använda sig av vara kritisk tänkande för att utforska sin roll som designer. De 

säger också att det är nödvändigt att reflektera för att få fram en bra design men de säger samtidigt 

att det inte är lätt att vara reflekterande (Löwgren och Stolterman, 2004). Designern i den här 

studien tycker att det har varit väldigt bra att vara reflekterande och kritiskt tänkande och viktigt då 

designern hela tiden i designprocessen har ställts inför olika dilemman och val. Det var bra att 

fundera över sina olika val för att verkligen veta att rätt beslut tagits. Som designern har det varit 

en viktig grund att reflektera över sina beslut och sin process för det har gett viktiga argument 

varför designern valt att göra på ett visst sätt. Till exempel när personan skapades ville desigern 

först skapa två olika sorters personas av de intervjuer som genomförts men under skapandet så 

märkte designern att det skulle vara onödigt. Intervjuernas svar liknande varandra och det skulle bli 

bättre om endast en persona skapades.  

 

5.9.1 Designprocessen 
Throung, Hayes och Abowd (2006) beskriver att det är vanligt att använda en storyboard för att 

visa systemets gränssnitt och användningsområde (Throung, Hayes och Abowd, 2006). Designern 

tycker att bodystorming var en passande metod för att förstå vad applikationen skulle innehålla och 

metoden fungerade utmärkt vid användandet av filmerna och fotona till att göra en storyboard. Alla 

i projektet kunde sedan titta på storyboarden och tycka till om det var detta innehåll som 

applikationen skulle ha.  Bodystorming är en metod som designer inte själv använt förut. Det fanns 

svårigheter att veta exakt vad bodystormingen gick ut på men eftersom metoden brainstorming var 

en bekant metod så gick det lättare att sätta sig in i bodystorming. När det gäller skapandet av 

ramverket och detaljdesign så flöt de två modellerna ihop lite och det berodde mycket på att det var 

svårt att veta exakt vad som skulle finnas med i den grafiska profilen. Samtidigt tycker designer att 

det viktigaste finns med i den grafiska profilen och att de element som skapats har testats till sin 

kontext de ska finnas i så de båda modellerna har använts.  

 

5.10 Teoridiskussion 
Teorin har funnits som en grund under hela designprocessen och det var viktigt att ha någonting att 

förankra arbetet i. Det har varit en utmaning att täcka in alla de områden som denna uppsats ämnar 

beröra, samtidigt har de delar som valts riktat in sig mer specifikt på designspråk. Det hade kunnat 

vara mer om det mobila formatet och om turism och så vidare men det behövs alltid en 

begränsning och fokus i denna rapport låg ändå på att fram ett designspråk som skulle fungera i 
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Astrid Lindgrens bygd kopplat till att fungera till intressenternas krav och målgruppens. Teorin 

kring att skapa ett designspråk och för de olika specifika designmodellerna och den mer generella 

modellen har varit till stort stöd och hjälp. Teorin kring designspråket i uppsatsen hade kunnat vara 

mer förankrat i nyare forskningsrön. Samtidigt är det en relevant forskning som studien bygger på. 

Det hade varit intressant att göra en analys kring hur AR applikationers designspråk ser ut och 

sedan koppla det till sitt eget projekt för att få fler guidelinjer och även idéer. De olika riktlinjerna 

som fanns kring layout, färger, form och specifika element var till stöd för de beslut som togs och 

mer som argument till varför en viss stil passade bättre än en annan.  
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6 Avslutning 
 I den här delen beskrivs de viktigaste slutsatserna från analysen utifrån studiens syfte och 
frågeställning. Även förslag till fortsatt arbete beskrivs 
 

6.1 Slutsatser 
Den här uppsatsen har haft som syfte att ta fram ett visuellt designspråk för datorförstärkta 

landskap i Astrid Lindgrens bygd. För att komma fram till detta har en fallstudie genomförts med 

kvalitativa intervjuer och ett antal olika steg har tagits för att komma fram till resultatet. Dessa är 

research, modellering, definition av kriterier, ramverksdefinition och detaljdesign. Frågeställningen 

var följande: vilka riktlinjer bör beaktas vid skapandet av ett visuellt designspråk för ett 

datorförstärkt landskap för att möta uppdragsgivarens krav och användarnas behov? En analys av 

resultatet tillsammans med teorin visar på att ett antal delar kan göras för att skapa ett designspråk.  

 

6.1.1 Generellt 
• Göra en grundlig research 
• Studera platsen som designspråket ska finnas i 
• Läsa principer och mönster och använda dessa som stöd 
• Dela upp designprocessen i mindre delar för att skapa bättre struktur 
• Leta efter inspiration  
• Tänk på helheten vid skapandet av en grafisk profil  

 

Generellt i skapandet av ett designspråk är det bra att göra en grundlig research om området som 

ska studeras och läsa om andra liknande studier som gjorts. Det kan även vara en fördel att kolla 

upp platsen som designspråket ska finnas i och dokumentera hur det ser ut för att få en bild om det 

som man sedan kan gå tillbaka till. Detta gäller speciellt designspråk för AR applikationer när det 

är viktigt att färgerna skiljer och har kontrast till sin omgivning. Till exempel kan inte färgen grön 

användas så mycket om den ska användas i en miljö med gräs och gröna träd. Det är bra att titta 

och läsa om principer och mönster hur saker kan göras för att skapa en viss känsla men designen 

får inte enbart utgå ifrån detta. Det är bra att dela upp processen med skapandet av språket i olika 

delar för att få en bättre struktur i designprocessen. I en designprocess finns det alltid problem som 

ska lösas och därför är det bra att skaffa inspiration. När denna uppsats skulle ta fram designspråk 

för Astrid Lindgrens Näs var det viktigt för designer att ta reda på mer om Astrid Lindgren, vem 
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hon var och vad hon har gjort. Det var även bra att låna hem böcker som hon skrivit för att se hur 

layouten på böcker kunde se ut.  

   När det gäller att skapa själva grafiska profilen är det bra att ha fokus på målgruppen. Det gäller 

att i alla lägen tänka på helheten och till exempel ställa frågan: Passar kompassen till pusselbitarna? 

Det är också bra att repetera element för en enhet och fokusera på vilka element som är viktigast. 

En genomtänkt färgkodning kan hjälpa förståelse hos användarna och det är bra att skapa element 

som de känner till. Om användarna ser kompassen i applikationen förstår de att det är en kompass. 

Framförallt är det viktigt att skapa relation och kontrast för en AR applikation och tänka på att 

helheten är viktigast och inte fokusera för mycket på detaljer utan sluta när det är tillräckligt bra.  

 

6.1.2 Uppdragsgivarens krav 
• Skapa en bra dialog med uppdragsgivaren  
• Se till att varumärket kopplas till designspråket  
• Visa visuellt  

 

För att kunna skapa ett visuellt designspråk som möter uppdragsgivarens krav är det viktigt att hela 

tiden ha en dialog med dem. En bra dialog gör att mindre missförstånd kan ske. Sedan att man ser 

till att deras varumärke blir kopplat till det designspråk som skapas, för att de också ska känna att 

designspråket känns rätt för dem och deras uttryck. Det är viktigt att visa visuellt hur det skulle 

kunna se ut så att alla är med på det som görs och synpunkter kan komma tidigt i designprocessen. 

 

6.1.3 Användarnas behov 
• Sätta sig in i vilka användarna är genom att både prata med uppdragsgivaren och intervjua 

målgruppen själv  
• Persona är ett bra verktyg för att förstå sin målgrupp 
• Bra att intervjua olika typer av individer för att kunna skapa olika personas 

 

När det gäller att möta användarnas behov är det viktigt att sätta sig in i vilka användarna är. Det är 

bra att först prata med uppdragsgivaren vilken målgrupp som de har och hur de fungerar. Sedan att 

designern själv tar kontakt med den målgrupp och intervjuar för att se mer djupt vilka målgruppen 

är. En persona är ett jättebra redskap för att få en förståelse av vilken ens målgrupp är och det blir 

lättare att designa en produkt. Hela tiden finns personan i bakhuvudet och det gör att besluten för 

designspråket styrs av målgruppen. Det blir lättare att relatera till en persona och dennes mål. Det 

är bra att intervjua flera olika sorters typer av personer så att flera olika personas kan skapas och 

fler alternativ till designspråk kan utvecklas.  
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6.2  Fortsatt arbete 
Det finns alltid förbättringar att göra och skulle mer tid funnits skulle den grafiska profilen 

utvecklas vidare med bland annat en specifikation över elementens exakta storlek i pixlar och en 

konkret mall för hur elementen skulle ligga i applikationen. Det krävs fler testningar av den 

grafiska profilen på den tilltänkta målgruppen för att få veta deras synpunkter på uttrycket och se 

om färgerna, formerna och stilen fungerar, för att ytterligare förbättra och passa målgruppen ännu 

bättre. En annan viktig del vore att testa designen på riktigt i mobilen med förstärkt verklighet. 

Skulle alla elementen fungera mot verkligheten med den färgkodning som valts? Fungerar färgerna 

formerna och liknande i sin rätta kontext? Hur fungerar designspråket utomhus och i miljön kring 

Näs? Testning på applikationens designspråk på målgruppen skulle kunna ge intressant feedback 

på vad som fungerar i en AR-applikation. En innehållsanalys eller konkurrensanalys kring vad som 

finns ute på marknaden kring barnspel och även AR applikationer kan vara ett sätt att rikta fokusen 

på ett annat sätt. 
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