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Sammanfattning 
Detta projekt har skapat en design till en applikation, vars mål är att få människor i närnatur 

och samtidigt möjliggöra för dem att lära sig mer om den kulturhistoria denna natur har att 

bjuda. 

I projektet har designen till en guideapplikation för användning i miljö med kulturhistoriska 

arv undersökts och tagits fram. Projektet är en fallstudie och använder ramverket Minnesmark 

som en grund för designen. 

Designen är framtagen genom att använda en målinriktad designmetod och designprocess av 

Goodwin(2009). Med detta menas att personor och scenarier har varit de främsta verktygen 

för att generera krav till designen. Krav baseras även på ramverket Minnesmarks möjligheter 

och begränsningar. Vidare krav kommer även från intervjuer med två olika guider.  

En första design; en prototyp, utvärderades av åtta personer för att förbättra designen. Utifrån 

dessa förbättringar togs den slutgiltiga designen fram som består av fem olika delar vilka 

tillsammans skapar en applikation att använda i miljö med kulturhistoriska arv.  
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1 Inledning 
Nu för tiden finns det mobilapplikationer till mycket, oavsett om det är för träning eller 

matlagning och de flesta personer med en smart telefon har nog använt åtminstone en 

applikation någon gång. Detta projekt har skapat en design till ännu en applikation, vars mål är 

att få människor att komma ut i sin närnatur och samtidigt möjliggöra för dem att lära sig mer om 

den kulturhistoria denna natur har att bjuda. Det är inte säkert att människor känner till de 

miljöer, rika med kulturarv, som finns bara en cykeltur från deras hem, men det vill denna 

applikation råda bot på genom att på ett intressant och interaktivt sätt presentera den förlorade 

informationen. 

Projekt är en fallstudie där designen till en applikation för användning i miljö med 

kulturhistoriska arv har undersökts och tagits fram. Projektet använder sig även av ramverket 

Minnesmark som grund och baserar diverse förslag utifrån dess möjligheter och begränsningar. 

Sättet att ta fram en sådan design kallas interaktionsdesign. Interaktionsdesign handlar om att 

skapa något digitalt för användaren att bruka. Löwgren och Stolterman (2005) förklarar 

begreppet på följande sätt: 

”Med interaktionsdesign menar vi den process som ordnas inom begränsade resursramar för att 

skapa, forma och fastställa de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska och 

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

Digitala produkter är vad interaktionsdesignern skapar och jobbar med. Designern arbetar i 

miljöer som är digitala så som mjukvaruprogram, elektronik och dylikt. Genom detta fokus mot 

det digitala exkluderas interaktionsdesignen från andra designsätt, exempelvis tjänstedesign och 

organisationsdesign. Detta gör begreppet snävare och lättare att handskas med. Dessa digitala 

produkter som interaktionsdesignern tar fram, skapas för att användas av människor som på 

något sätt har behov av dem (Löwgren, 2008). Men som Löwgren också säger är detta en mycket 

bred definition av begreppet, och att det går att gå ner mycket djupare för att få en mer riktig bild 

av vad interaktionsdesign är. 

Projektet använder sig av den designprocess som Goodwin(2009) beskriver för att komma fram 

till ett designförslag. Denna process är grundad i en målinriktad designmetod och utnyttjar främst 

personor och scenarier för att generera krav som används för att bland annat designa 

applikationen utifrån. 

Det resultatet som kom fram i projektet är en design på en applikation, men även processen dit 

som personor, scenarier och andra steg som ska leda fram till en slutgiltig design. 

1.1 Problemformulering 

Att skapa en design för en mobilapplikation som kan användas för att berätta om utomhusmiljöer 

med kulturhistoriskt arv. 

1.2 Mål med projektet 

Projektets mål är att möjliggöra för människor att lära sig mer om natur och kultur i sin närhet 

genom användandet av en applikation som presenterar information på ett intressant och 

interaktivt sätt.
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2 Bakgrund 
Under denna del presenteras bakgrunden till projektet. 

2.1 Förstärkt verklighet 

Förstärkt verklighet (Augmented reality) är en variation av virtuell verklighet (Virtual reality). 

Medan en användare av virtuell verklighet inte kan se sin omgivning utan endast fokuserar på det 

virtuella som visas kan en användare av förstärkt verklighet förutom det virtuella även se 

omgivningen. Detta är en teknik som blandar information från både realtid och från mjukvara; 3D-

modeller som är virtuella integreras med verkligheten. Den stora skillnaden är att virtuell 

verklighet ersätter en verklighet med en annan medan förstärkt verklighet utökar den (Azuma, 

1997) 

Azuma et al (2001) menar att många artiklar har breddat betydelsen av förstärkt verklighet men 

att det alltid finns tre egenskaper ett sådant system måste ha: 

 En kombination av verkligt och virtuellt 

 Interaktion i realtid 

 Visas i 3D 

Att något ska visas i 3D betyder inte bara att det ska ligga en 3D-modell över verkligheten utan att 

även bilden måste även ligga på rätt plats i förhållande till verkligheten för att skapa en illusion av 

att 3D-modellen faktiskt tillhör den verkliga miljön. Denna punkt är en av de svårare egenskaperna 

att uppfylla. 

Användandet av förstärkt verklighet förhöjer användarens perception av, och interaktion med, den 

verkliga världen. Denna teknik är ett typiskt exempel av vad som kallas intelligensförstärkning 

(Intelligence Amplification), vilket är användandet av datorer som ett redskap för att göra en 

uppgift lättare för en person att utföra (Azuma, 1997) 

Tekniken har många tillämpningsområden och Azuma(1997) nämner att det finns åtminstone sex 

sådana områden: medicinsk visualisering, underhåll och reparation, anteckningar, planering av 

rutt för robotar, underhållning samt militär flygplansnavigering. Det har även blivit vanligare med 

gemensam förstärkt verklighet där personer använder sig av den förstärkta verkligheten 

tillsammans. Detta används till exempel i spel, och då ofta mellan personer med varsin 

mobiltelefon (Henrysson et al, 2005). Förstärkt verklighet fungerar väl i handhållen teknik så som 

mobiltelefoner eller surfplattor och kan ses som ett naturligt komplement till dessa, då förstärkt 

verklighet som är mobil kan assistera användaren direkt vid en situation istället för att denna ska 

behöva använda en dator vid ett senare tillfälle (Wagner & Schmlasteig, 2003). 

2.2 Mobilteknik inriktad mot kulturarv och turism 

Många muséum och guidade turer använder sig i dagsläget av elektronik för att förstärka 

upplevelsen som besökaren får. Besökaren kan se på filmer och lyssna på berättelser, göra val och 

få en mer interaktiv upplevelse. Det finns audioguider att låna som berättar om olika delar av turen 

som besökarna går och högtalarvästar som guider kan använda för att höras bättre. Tack vare det 

stora användandet av smarta telefoner har även dessa blivit vanliga redskap för att ge besökare en 

bättre upplevelse.  

Genom att mobila enheter har blivit platsmedvetna har interaktiva applikationer utvecklats vidare 

och dessa erbjuder nya upplevelser för användaren. Användaren kan uppleva mer än det som ses 
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och hörs i verkligheten; allt runt omkring kan förstärkas genom användningen av sådana 

interaktiva applikationer, och detta har det tagits fasta på bland annat inom turism (Garzotto, 

2005). 

Chang et al (2005) har utvecklat ett panoramabaserat användargränssnitt för olika utställningar, 

där besökaren använder sig av en mobiltelefon eller en annan handhållen utrustning. Detta 

skapades för att förenkla när besökaren valde utställning så att de snabbt skulle kunna hitta en 

utställning med så lite iblandning av användaren som möjligt. Applikationen märker av i vilken 

riktning besökaren står och justerar riktningen för panoramat med den verkliga världen. Genom 

detta får användaren det lättare att hitta till en viss utställning. 

MARCH (Mobile Augmented Reality for Cultural Heritage) är en applikation som har utvecklats av 

Choudary et al (2009). Applikationen använder sig av förstärkt verklighet för att förhöja 

upplevelsen av kulturarv. På en bild i verkligheten finns det fyra hörnmarkörer som kallas 

detekteringsregioner som applikationen skannar av. När dessa är skannade kommer det fram en 

bild på mobilen som läggs över den verkliga bilden, vilket ska förstärka en användares upplevelse 

genom att denna får mer information. 

Det finns flera användningsområden när det kommer till förstärkt verklighet i mobiltelefoner, 

turism och kulturarv men att hjälpa användaren att hitta till ett område samt ge denna mer 

information om ett område är de vanligaste tillämpningssätten. 

2.3 Minnesmark 

Ramverket Minnesmark skapades för att kunna göra applikationer till mobiler som använder sig av 

förstärkt verklighet, och går att använda för applikationer på iPhone 4 samt iPad2. Ramverket kan 

hantera tre olika sorters data: ARToolKit-markörer, multimedialt innehåll samt 3D-modeller 

(Arvola, 2011). 

ARToolKit är ett mjukvarubibliotek som med kameran på exempelvis mobilen avläser verkligheten 

och kan på så sätt känna igen olika markörer. Dessa markörer är tillverkade på konstgjort sätt för 

att sedan bli placerade i - och på så sätt interagera med- verkligheten. Multimedialt innehåll är 

bilder, filmer och ljud som används för att ge information till användaren. 3D-modellerna som kan 

vara med i applikationen kan användarna interagera med genom att exempelvis vrida och vända på 

dem (ARToolKit, 2012-04-21). 

För att få in data i ramverket går det att mata in rådata direkt eller efter formatering i en JSON-fil 

(JavaScript Object Notation). Delar som Minnesmark kan använda sig av från själva 

mobiltelefonens hårdvara är kamera, GPS, accelerometer samt gyrometer (Arvola, 2011). 

Ramverket har använts tidigare, till exempel för att berätta historien om Astrid Lindgrens näs och 

kallades på så sätt Astrids spår. Användaren, som i detta fall är barn, är på Astrid Lindgrens näs och 

får där gå på en skattjakt med hjälp av en mobiltelefon. Användaren går en slinga runt näset och 

guidar sig fram med hjälp av en kompass till olika regioner, vilket kan liknas vid stationer som 

besökaren går till. Varje gång denna kommer in i en region låter ett ljud och användaren ska 

antingen använda en markör för att få något att hända eller så startar en film eller audio 

automatiskt. I varje region hittar användaren något som dyker upp på skärmen på mobilen. När 

användaren har varit vid sista regionen får denna gå tillbaka till startpunkten där besökaren får se 

vad alla saker som har samlats ihop under vägen blir; en pannkakstårta, vilken visas som en bild på 

skärmen (Arvola, 2011). 
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3 Metod 
I denna del återfinns frågeställningarna som projektet är baserat på, analys och designmetoder, 

beskrivning av fallet som valdes och deltagarna samt tillvägagångssättet. 

Analys och designmetod är baserade på sju steg mot en målinriktad design vilka förklaras i denna 

del. Av den designen som togs fram av denna metod skapades en prototyp av applikationen. Det 

förklaras även hur en utvärdering användes för att förbättra prototypen och på så sätt komma 

fram till en slutgiltig design. 

Efter detta beskrivs det valda fallet i denna fallstudie samt vilka deltagarna i studien var, men även 

insamlingsmetoden för data till personor och insamling till övriga krav. Dessa skedde främst 

genom intervjuer. Även under utvärderingen användes intervju för att få reda på vad 

testpersonerna tyckte efter att de hade provat prototypen. 

Sist nämns även hur validiteten säkerställdes för att få ett så korrekt resultat som möjligt. 

3.1 Frågeställningar 

Vilka olika delar kommer applikationen att bestå av och vilket är tillvägagångssättet för att få fram 

en så passande design som möjligt till en kulturarvsmiljö? Denna övergripande fråga går att 

utveckla till underfrågor: 

1. På vilket sätt kommer designen och dess olika delar att tas fram? 

2. Hur kommer delarna i designen att utformas för att passa miljön den ska användas i? 

3. Hur ska information i de olika delarna förmedlas till användaren? 

4. Varför är de delarna i designen som tas fram viktiga för applikationen? 

3.2 Analys och designmetoder 

Projektet har använt en målinriktad designmetod samt följt den process som Goodwin(2009) 

beskriver. För att komma fram till krav har personor, scenarier och storyboards använts, vilket är 

lämpligt i en målinriktad designmetod. Av kraven som kom fram skapades en prototyp som 

utvärderades. Utifrån utvärderingen gjordes den slutgiltiga designen. 

3.2.1 Designprocessen 

Detta projekt har huvudsakligen följt Goodwins(2009) sju steg om designprocessen. 

I sin bok ta Goodwin upp målinriktad designmetod för att få fram en design till produkter eller 

tjänster. Metoden utgår ifrån att det bästa sättet att skapa en bra design är att fokusera på att 

uppnå mål. Främst fokuserar metoden på att uppfylla användarens mål men även de mål som 

kunden och företaget som skapar produkten kan ha. Goodwin menar att metoden inte ska ses som 

regler eller begränsningar, utan snarare ett ramverk för att designern ska kunna skapa lösningar 

på problem. 

Den målinriktade designmetoden består av fyra komponenter: principer, mönster, process och 

metoder, som i detta fall är en målinriktad designmetod. Goodwin fokuserar lite på både principer 

och mönster och lägger istället mer fokus på processen vilken delas in i sju steg. Nedan är en egen 

översättning av dessa steg vilka kan återfinnas på sidorna 10-13 i Goodwin: 

 Projektplanering 

Identifiera projektet samt vad det ska hantera och ta utifrån detta fram en projektplan. Ta 

fram en tidsplan över hur lång tid alla steg i projektet förväntas ta.  
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 Efterforskning och datainsamling 

Få en förståelse av problemet i projektet genom att efterforska. Detta skapar även en enighet 

vilket gör att projektet kan gå framåt fortare. 

 Modellering 

Analys av rådata och hitta trender och skapa modeller som förklarar det som observerades. 

Den viktigaste modellen här är skapandet av personor. 

 Krav 

Analys av data för att hitta vad det visar på produktens funktionalitet och design. Skapa 

scenarier som personorna är med i för att generera krav. Ta även fram krav som kommer från 

andra håll, exempel från beställaren. 

 Ramverk 

Skapa ett grundläggande ramverk för produkten och finna fler lösningar i designen. Detaljer 

ska undvikas i detaljen för att få en enkel struktur och för att undvika omarbete senare. 

 Detaljerad design 

Utveckla en projektplan för att förfina och fylla ut designen. Mer detaljerade scenarier kan 

utvecklas samt skapandet av storyboards för att se flödet. Här sker även en utvärdering av 

designen. 

 Implementering 

Implementering av den framtagna designen. 

Detta projekt är baserat på sex av dessa steg även om de inte efterföljs exakt som Goodwin 

beskriver dem. Det steg som inte är med i designprocessen är ”implementering av design”, då 

syftet med projektet är att ge ett designförslag till en applikation. 

3.2.2 Personor och scenarier 

Metoderna som har använts för att generera krav är främst personor och scenarier. 

Personor 

En persona kan beskrivas som en representation av användaren som produkten riktar sig till, men 

är helt och hållet fiktiv. Pruitt och Adlin(2006) beskriver personors fördelar i tre punkter: 

 Personor gör de antaganden och den kunskap som finns om användaren explicit, vilket skapar 

ett gemensamt språk som används för att prata på ett meningsfullt sätt om användarna. 

 Personor tillåter designern att fokusera på en liten uppsättning av specifika användare, vilket 

hjälper designerna att göra bättre val. 

 Personor framkallar intresse och empati för användaren, vilket engagerar ett team på ett sätt 

som andra representationer av användardata inte klarar av. 

Personor är en urtyp av den potentiella målgruppen som beskriver deras olika mål och beteenden. 

Denna metod använder sig av historieberättande vilket gör att en användare av sådana blir 

engagerad både socialt och emotionellt. Detta i sin tur leder till att det blir lättare att visualisera 

huruvida en design är bra eller dålig (Goodwin, 2009). 

Goodwin gör även klart att personor inte representerar den typiska användaren. Inte heller är de 

bara roller med namn och bild vilket kan vara lätt att tro för en orutinerad användare av metoden. 

Skapandet av personor går till genom en metodisk analys av rådata, som oftast är inhämtad från 

intervjuer av en utvald målgrupp. I denna analys hittas kritiska beteendemönster vilka blir en 

samling av användbara karakteriseringar.  
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Detta skapande följer på ett ungefär den sekvens som Goodwin delar upp i nio steg. Dessa är 

sammanfattade och översatta från Goodwin(sida 244-279) nedan: 

1. Dela in de intervjuade i olika roller beroende på vad det är du skapar personor för.  Ofta går 

det att finna flera roller medan det ibland endast går att hitta en. 

2. Identifiera beteendevariabler och demografiska variabler. Beteendevariabler går oftast att 

uttrycka som ett intervall från exempelvis låg till hög. Till målvariabler kan det vara svårt att 

använda intervall och där används oftast flervalsvariabler istället. 

3. Sätt ut de intervjuades svar till de olika variablerna genom att lägga ut dem i intervallet eller i 

ett svar bland flervalsfrågorna. Detta går att göra genom att sätta ut en person i taget på alla 

variabler eller att ta en variabel och sätta ut alla personer på den. 

4. Identifiera mönster genom att först och främst se vilka personer som ofta förekommer 

tillsammans på flera variabler. Identifiera sådana mönster för varje roll som hittades i steg ett. 

5. Definiera mål utifrån de intervjuade personerna som var nära varandra i steg fyra. Varje 

persona bör ha tre till fyra mål. 

6. Klargör distinktioner och lägg till detaljer om personorna. Gör varje persona distinkt och skilj 

dem från varandra så att de är olika. Använd identifieringen av mönster för att hitta hur 

personan är.  

7. Fyll i andra typer av persona efter behov. Ibland kan det behövas flera personor för att 

förstärka vad som ska framkomma, men detta är ett steg som inte alltid behövs. 

8. Gruppera och prioritera användarpersonorna genom att välja vilken av dem som ska vara 

primär, sekundär och supplementär/tertiär. Den primära personan utgör det främsta 

designmålet i en roll medan den sekundära har liknande behov men kräver små skillnader. 

9. Utveckla berättandet och annan kommunikation utöver personabeskrivningen. Ge personan 

ett ansikte genom ett passande foto eller en illustration för att levandegöra den. Utveckla 

personabeskrivningen i en berättelse om den. 

Detta projekt baserade skapandet av personor på dessa nio steg och gick igenom dem alla förutom 

steg sju som ansågs överflödigt. Det resulterade i två personor med samma roll, användare av 

applikationen, där den ena var primär och den andra var sekundär. 

Scenarier 

Goodwin(2009) beskriver ett scenario som en framtidsbild där personan spelar huvudrollen. Ett 

målinriktat scenario beskriver hur personan interagerar med designen eller produkten som ska 

tas fram. I ett sådant scenario är personan i en specifik situation och förklarar personans 

interaktion mellan den och systemet från början till slut. Om scenariot är bra kommer det att 

beskriva personans motiv till vissa handlingar samt visa vilka personamål systemet uppfyller. Det 

enda som visas och beskrivs i ett scenario är alltså vad personan ser och gör, inget underliggande 

så som tekniska funktioner som systemet gör. 

De tidigaste scenarier som används i en sådan metod kallas för kontextscenarier, vilket fokuserar 

på det övergripande som personan går igenom och går inte in i detalj om hur saker fungerar exakt 

eller hur de ser ut. Denna typ av scenario beskriver hur användandet av det som designas skulle 

gå till utan några problem med systemet i en situation som kommer att hända. Senare, då kraven 

är framtagna utvecklas detta scenario i mer detalj där det även tas med andra möjligheter och 

situationer som skulle kunna hända men inte är något måste för systemet. 
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3.2.3 Kravgenerering 

När insamlad data är färdiganalyserad och personor samt scenarier är klara är det dags att 

generera krav som designen ska baseras på. Krav kan ses som behov som behöver uppfyllas av det 

som designas. Krav samlas inte in genom diskussioner och inte heller är de lösningar på problem, 

då det är skillnad på att något ”måste vara (på ett visst sätt)” och att ”användaren ska kunna göra”. 

Inte heller är krav en lista med specifikationer på designen (Goodwin, 2009). 

Kraven tas fram ur scenarierna, från personornas mål och deras sätt att vara. Även övrig data så 

som andra intervjuer eller liknande används för att få fram krav. 

Goodwin tar upp fyra olika sorters krav (sida 302-305) och dessa sammanfattade och översatta 

nedan: 

 Databehov, vilka oftast beskrivs i nomen och är sådant som personan kollar efter, läser eller 

manipulerar så som e-mail. 

 Funktionella behov beskrivs av verb och visar vad en användare bör kunna göra med objektet. 

Även handlingar som en användare behöver utföra är med här. 

 Produktkvalitet kan beskriva både pragmatiska och mer abstrakta kvaliteter hos en produkt. 

Här kan det till exempel storleken på produkten definieras, men även vilka känslor den ska 

generera hos användaren. 

 Begränsningar kan variera från en tidsgräns när en produkt behöver vara klar till 

begränsningar i plattformen som används för produkten. 

I detta projekt var tillvägagångssättet så att sådant som kunde likna krav togs ut främst från 

scenarierna men även från personorna och övrig data. Dessa krav delades sedan in i olika 

kategorier samt en ny kategori med krav som inte passade in i andra kategorier, kallad övriga 

krav. Dessa krav bildade sedan en matris för att tydliggöra var kraven kom ifrån 

(persona/scenario/övrig data) samt se vilka krav som hörde till vilken kategori. 

3.2.4 Storyboards och prototyp 

Användning av storyboards är en skissmetod som visar en process över tid. En stillbild visar varje 

viktig handling tillsammans med en dialog eller någon annan beskrivning i text. Storyboards 

hjälper till att hitta fel eller problem som kanske inte är synliga i text utan endast syns när det som 

berättas i texten spelas upp. De hjälper även till att klargöra flödet och relationer i en produkt 

genom att visa det visuellt med exempelvis pilar (Goodwin, 2009). 

De kontextscenarier som togs fram tidigare för att generera krav utvecklades med hjälp av kraven 

till mera detaljerade scenarier. Utifrån dessa detaljscenarier skapades storyboards för att lättare 

få en överblick över användandet av produkten samt flödet i den. I dessa storyboards använde 

personorna produkten och det visades detaljerat hur de använde den samt vad som hände då de 

utförde en handling. De färdiga storyboardsen visades sedan för en grupp på tre personer med 

kunskap om interaktionsdesign för att få återkoppling. 

Utifrån storyboardsen samt den återkoppling dessa fick skapades en prototyp. De viktigaste 

aspekterna från storyboardsen togs ut, vilka valdes främst utifrån personornas mål och behov 

men även från återkopplingen av storyboardsen. 

Prototypen gjordes i programmet Axure 6.0 som är ett prototypingprogram vilket använder sig av 

drag-and-drop-placering och genererar HTML-prototyper. Prototypen var menad att föreställa en 

förenklad version av en slutgiltig produkt, men som ändå skulle ge samma känsla.  
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3.2.5 Utvärdering och omdesign 

Oavsett hur duktig designern är så bör en design alltid utvärderas, då det kan vara svårt även för 

den bästa att få allt rätt på en gång (Goodwin, 2009). 

Den utvärderingsmetod som valdes i detta projekt var ”Service walkthrough” (se 3.4.2, 

Utvärdering för tillvägagångssätt). 

Intervjuerna från utvärderingen sammanställdes och undersöktes för att hitta gemensamma 

nämnare. De grupperades efter sådant som deltagarna tyckte var svårt, sådant som borde 

behållas, sådant som borde läggas till samt övriga förändringsförslag. Om flera av deltagarna i 

utvärderingen nämnde samma eller liknande förslag ändrades eller lades dessa till. Andra förslag 

som kom av endast en eller två deltagare jämfördes med personorna och deras mål, då 

Goodwin(2009) menar att personorna alltid ska vara en del av designprocessen. Efter denna 

jämförelse med personorna användes antingen de förslagen om de passade in eller så lades de åt 

sidan. 

När omdesignen var klar visades den för en person med förståelse för projektet som gav 

återkoppling på designen och nämnde saker som till exempel saknades. Dessa ändrades och lades 

sedan till för att få en slutgiltig design. 

3.3 Val av fall och deltagare 

Detta projekt är en fallstudie, vilket betyder att den är baserad på ett enskilt fall för att få ut ett 

resultat. Det är meningen att en fallstudie ska studera det som undersöks grundligt och på så sätt 

ge djupgående kunskap. Själva fallet i en fallstudie är även kallat unit of analysis; det som 

undersöks eller studeras, men fallet kan förändras under studiens gång. Termen fallstudie 

referera inte bara till en produkt som kommer ut av en analys utan även processen som kommer 

från analysen, eller en kombination av båda (Patton, 2002). 

Meningen med detta projekt var att ta fram en design till en applikation som var menad att 

användas i miljö med kulturhistoriska arv. Då designen som skapades samt processen som tog 

fram designen ansågs vara huvudfokus i detta projekt blev dessa unit of analysis; själva fallet. Att 

utforma en applikation från grunden ger även designern djupgående kunskap om hur 

applikationen fungerar och ser ut då designern i detta fall var med och utförde alla steg i 

processen. Användandet av unit of analysis samt den kunskap som designern erhåller gör detta 

projekt till en fallstudie. 

För att kunna skapa och studera designen valdes en passande miljö ut som grund för hela 

designprocessen. Detta för att kunna studera applikationen i en sådan miljö som den kommer att 

användas i och på så sätt få ett resultat som är mer korrekt än om detta inte skulle göras. Miljön 

valdes även för att denna skulle influera hela processen. Platsen som valdes ut var Tinnerö 

eklandskap, ett naturreservat i Linköpings kommun. Reservatet har en historia som sträcker sig 

från järnåldern till nutid. Denna plats var passande för detta projekt då den ansågs ligga nära nog 

för att passa in på målet med projektet: att få människor att lära sig mer om kultur och natur i sin 

närhet men även för att det var ett närliggande område att kunna ta sig till om det behövdes.  

Den målgrupp som studien riktade in sig på var personer som hade ett intresse för antingen 

historia eller natur då dessa aspekter ansågs vara viktiga att ta hänsyn till i skapandet av en 

applikation som används i naturen och visar miljöns kulturhistoria. Intervjupersonerna hittades 

genom att använda personer som var lättillgängliga samt att höra av sig till diverse föreningar som 

passade in i målgruppen. 
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Deltagarna vid utvärderingen valdes genom ett bekvämlighetsurval; sådana personer som var 

lättillgängliga och kanske inte alltid stämde överens med den utvalda målgruppen eller med de 

personor som hade skapats. 

3.4 Datainsamling 

Data samlades in genom intervjuer. I studien förekom det tre olika sorters intervjuer. Två av dessa 

var till för kravgenerering, medan den tredje utfördes vid utvärderingen av prototypen för att få ut 

potentiella förändringar i designen. 

3.4.1 Intervjuer för kravgenerering 

Det gjordes två olika slags intervjuer för kravgenereringen: den första, som var för 

personaunderlag, utgjordes av sex personer i åldern 22-46, fyra kvinnor och två män. Den andra 

var ämnad som kravunderlag där två personer med guideerfarenhet intervjuades bestående av en 

man samt en kvinna. Båda typerna av intervjuer var semistrukturerade då de följde en 

intervjumall. Detta medför att deltagarna skulle ha möjlighet till att prata fritt men ändå inte 

kunna komma för långt bort från ämnet (Willig 2009). 

När intervjun började ombads intervjupersonerna att prata fritt runt frågorna för att kunna ge så 

uttömmande svar som möjligt. Under intervjuns gång undvek intervjuaren att anteckna om det 

inte var nödvändigt. Willig (2009) menar att anteckningar under intervjuns gång kan dra ner 

kvaliteten på insamlingen eftersom flödet i konversationen skulle bli sämre. Detta skulle kunna 

leda till att eventuell viktig information kan försvinna eller missas. 

Av personaintervjuerna hölls fem stycken på Linköpings universitet och en över telefon. Dessa 

pågick mellan en halvtimme till en timme beroende på hur mycket de intervjuade pratade. 

Material som användes till dessa intervjuer var papper med intervjufrågor (Appendix 1a) samt en 

mobil som användes som diktafon. Till intervjun över telefon användes en applikation för att spela 

in telefonsamtal. Dessa inspelningar transkriberades sedan och lades in i en tabell för att lättare 

kunna ses över (Appendix 2a). 

Frågorna för personaintervjuerna testades en gång innan de riktiga intervjuerna för att se att de 

fick med allt som behövdes samt att det inte blev något konstigt med dem. Detta ledde till att de 

behövde ändras något men inte mycket. 

Av de två intervjuerna som var med personer med guideerfarenhet skedde en på Linköpings 

universitet och en på ett café i centrala Linköping. De som intervjuades kom från Linköpings 

guideklubb samt Linköpings ekopark. Dessa intervjuer tog drygt en halvtimme vardera och 

material som användes var papper med intervjufrågor (Appendix 1b) samt en dator som diktafon. 

3.4.2 Utvärdering 

Utvärderingsmetoden som användes för prototypen var Service walkthrough och kan ses som en 

kombination av bodystorming och en pluralistisk utvärderingsmetod. Bodystorming använder sig 

av miljön den tänkta produkten ska användas i och fokuserar på hur produkten upplevs. De som 

är med i denna metod är en designgrupp som genom att sätta sig in i scenarier rörande produkten, 

ska ta fram olika designlösningar (Oulasvirta et al, 2003). I en pluralistisk utvärdering finns det tre 

typer av deltagare; användaren av produkten, utvecklare och yrkesmän inom användbarhet. Dessa 

deltagare får en övergripande introduktion till utvärderingen och de scenarier de ska genomgå. 

Efter varje scenario har deltagarna en halvformell diskussion om det de upplevt, utifrån deras 

egna roller(Bias, 1994). 
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Service walkthrough kan användas för att utvärdera prototyper för tjänster och visar information 

om både praktiska och upplevelsemässiga problem som användaren har. Utvärderingen görs i 

åtminstone två olika grupper där en grupp får använda sig av produkten som utvärderas från start 

till slut och sedan bli intervjuade medan en annan grupp blir intervjuad efter varje händelse. Detta 

ger bättre resultat i utvärderingen då både helheten och delarna för sig i produkten testas (Arvola 

et al, 2012). 

I utvärderingen i detta projekt fick deltagarna använda sig av prototypen. Deltagarna gick i 

grupper om två uppdelade i fyra tillfällen. Av deltagarna i utvärderingen var det två kvinnor och 

sex män, samtliga i åldrarna 22-27, och studerande på Linköpings universitet. Alla kände 

personen som de var i grupp med. 

Det som utvärderades i prototypen var början av applikationen där deltagarna fick välja att 

antingen planera, eller gå en färdig tur, detta utefter vad de trodde att de skulle göra om det var en 

verklig applikation. De fick även prova fyra olika stationer och olika funktioner som används under 

tiden en tur är i gång så som att byta station. Det sista de gjorde var att se och använda 

slutskärmen. 

Utvärderingen skedde utomhus vid ett område på Linköpings universitet, som valdes utifrån att 

lätt kunna få deltagare. Om Tinnerö eklandskap istället skulle ha valts skulle deltagarantalet i 

utvärderingen med stor sannolikhet minskat då Tinnerö eklandskap ligger för långt bort från 

centrala Linköping. Deltagarna fick gå runt en utvald slinga medan de använde prototypen som var 

inlagd på en iPhone 4. Slingan som de gick var inte lika lång som den skulle kunna vara i 

verkligheten då det var tidsinställt att vara tio sekunder att gå mellan varje station, detta för att 

minimera tiden utvärderingen tog och på så sätt lyckas få flera deltagare. 

Audio simulerades genom att försöksledaren läste upp en text tillhörande den plats deltagarna 

befann sig vid i prototypen. När en video skulle visas gjordes detta på en annan mobil, HTC Desire 

S, och då fanns det auditiva redan inbäddat i filmen. Två grupper gick hela turen för att sedan 

utvärdera och berätta vad de tyckte medan de andra två grupperna fick diskutera och utvärdera 

efter varje händelse/station. Tillsammans med deltagarna gick en försöksledare som hjälpte till 

vid problem, läste upp det auditiva samt visade filmer. 

Beroende på om gruppen gick hela turen för att sedan utvärdera eller utvärderade efter varje 

händelse användes olika intervjumallar (Appendix 1c-d), som var semistrukturerade för att 

deltagarna skulle kunna prata fritt om upplevelsen men ändå hålla sig till ämnet och svara på de 

frågorn som ställdes (Willig, 2009). Dessa spelades in med antigen en mobiltelefon eller med dator 

och transkriberades sedan grovt (Appendix 2b). Turen samt intervjuerna tog mellan 40 minuter 

till en timme beroende på hur mycket varje grupp hade att säga samt beroende på om det var en 

grupp som gick hela turen på en gång eller station för station. 

  



11  

3.5 Procedurer för att säkerställa validitet 

För att säkerställa validiteten i projektet har olika procedurer tillämpats. 

I projektet har metodtriangulering använts. Med detta menas att en kombination av olika metoder 

har använts för att studera ett ämne eller problem. I denna går det att kombinera kvantitativa 

metoder med kvalitativa men det går även att använda flera av samma sort. Vad detta gör är att 

den stärker en studie eller ett projekt (Patton, 2002). 

Även forskningstriangulering har använts, där fler än en person har studerat ett problem (Patton, 

2002). I projektet användes detta främst när idéer skulle bollas och då det oftast behövs fler än en 

person för att komma fram till ett bra resultat och generera nya idéer. 

En annan valideringsstrategi är utvärdering. Genom att utvärdera projektet och göra om designen 

utifrån resultatet från utvärderingen stärks designen. 
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4 Resultat 
Resultatet består av två huvuddelar där del ett kan ses som processen till den slutgiltiga 

designen men visar även den slutgiltiga designen. Den andra delen är resultatet ställt mot 

frågeställningarna som beskrivs under metoddelen vilket förklarar resultatet. 

4.1 Process och slutgiltig design 

I denna del presenteras den slutgiltiga designen, men även personorna, scenarier, kravmatris 

samt prototypen. Detta för att ge en klar bild över processen och hur den slutgiltiga designen 

togs fram i olika steg. 

4.1.1 Personor 

Av analysen av intervjuerna framställdes två personor, Elin och Klas som sammanfattas nedan:  

Elin är en kvinna på 22 år och pluggar på Linköpings universitet. Hon gillar att vara ute i 

naturen, oftast med vänner men även själv för att till exempel motionera. När Elin väljer att gå 

ut i naturen blir det oftast spontant då hon känner en dragning som hon inte kan komma ifrån. 

Väl ute gillar hon att titta sig omkring och då hon ser något intressant, så som en skylt stannar 

hon gärna för att läsa. Elin brukar oftast gå ut i skogen som ligger i närheten där hon bor. Hon 

känner inte till mycket om den men vill lära sig mer, gärna genom att höra någon berätta, som 

en guidad tur till exempel. 

Klas, 34 år, studerar även han på Linköpings universitet. När han ger sig ut i naturen är det 

aldrig spontant, utan han planerar först vart han ska gå. Ofta blir det långa turer som kan 

sträcka sig upp till en hel dag. När han väl är ute går han ofta själv och exkurerar. Ser han 

något som verkar intressant, så som byggnader eller liv i naturen, lägger han det gärna på 

minnet för att sedan kolla upp det när han kommer hem. Klas känner oftast till de områden 

han går i, både topografisk och historiskt men gillar ändå att höra mer då han menar att det 

alltid finns något mer att lära sig. 

Elin är den primära personan och Klas är den sekundära. Anledningen till att Elin blev den 

primära personan var att hon uppfyllde designmålet genom viljan att lära sig mer om området 

hon är i samtidigt som hon kan tänka sig att använda teknisk utrustning. Hennes behov är 

också passande för det mål projektet ska uppfylla. Klas har även han en vilja att lära sig mer 

men kan redan mycket om områdena han håller till i, och är inte heller lika van att använda 

teknisk utrustning vilket var några av anledningarna till att han blev den sekundära personan. 

Hela personabeskrivningarna presenteras på de två nästkommande sidorna.
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Elin 22 år, primärpersona 

”Jag gillar att få nya dimensioner om saker jag lär mig” 

Sedan tre år tillbaka bor Elin i Linköping dit hon flyttade för att plugga affärsjuridik och är nu inne på sitt sista år. Hon 

känner sig mycket hemmastadd i Linköping trots att det är först gången hon bor ”hemifrån”, men tillsammans med sina 

vänner i kollektivet där hon bor går det knappast att känna sig 

annat än hemma. 

Då Elin är inne på sitt sista år är det mycket att göra och ibland 

kan det kännas väldigt stressande. Vid sådana tillfällen ger hon 

sig ut i den närliggande skogen för att ta det lugnt och få tillbaka 

sitt välbefinnande. Elin är en riktig naturmänniska och närheten 

till skogen var det första hon lade märke till när hon flyttade in i 

sitt nuvarande hem. Ibland kan hon känna ett tvång att ge sig ut 

istället för att sitta instängd, oberoende av dag på året, så länge 

vädret är fint och solen fortfarande är uppe. När tvånget faller sig 

på så går hon oftast ut själv för att springa och lyssna på musik 

medan andra gånger kan hon vara med vänner. När hon är ute 

med vännerna brukar de ofta prata eller göra något annat, som 

att plocka svamp; då brukar de oftast hoppa upp på cyklarna för 

att ta sig till en bra svampskog. 

Men favoritplatsen är ändå skogen som finns i närheten, just för 

att den är så nära. Det är den omgivningen hon känner till bäst 

och skulle inte kunna gå vilse där även om hon försökte. Ibland 

stannar hon för att läsa på skyltar som finns i skogen. Dessa 

berättar lite om skogens kultur och historia, men trots detta 

känner Elin inte att hon har någon större kunskap om detta 

vilket är synd för hon har ändå ett ganska stort intresse av 

historia. Även om hon inte läser mycket själv tycker hon att det 

är intressant att lyssna på andra som berättar, så länge det 

presenteras på rätt sätt så att det blir spännande och 

engagerande. Hon minns guidade turer hon gått där guiden var 

obekväm och tråkig och var varken engagerande eller tillräckligt 

kunnig för att göra turen intressant eller få något sammanhang i 

det han pratade om. Det hon ville höra var en engagerad guide 

som berättade anekdoter och rolig ny information som skulle 

väcka ett intresse. 

Dåliga guider och den inflexibilitet som turerna har, har gjort 

henne lite avskräckt från dem. I skogen som hon bor nära går det 

ibland guidade turer som verkar intressanta, men de går på så 

dåliga tider att hon inte har tid att vara med. Istället funderar 

hon på att gå till turistföreningen för att låna en audioguide. 

Visserligen kommer hon då inte kunna ställa frågor men hon tycker ändå det är viktigare med att kunna gå i sin egen 

takt; när hon vill och har tid. 

Mål: 

 Få bort sin stress 

 Aktivera sig 

 Lära sig mer om sin favoritskog 

Behov: 

 Närbelägen natur för spontana promenader 

 Bli given lättillgänglig information 

 Flexibla möjligheter 

Figur 1: Elin och hennes vän, ute och går 
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Klas 34 år, sekundärpersona 

Klas kommer från Linköping och bor där med sin sambo. Han är inne på sitt första år på Biologiprogrammets master. 

Innan han började på den linjen pluggade han ett par år på en civilingenjörsutbildning men valde att hoppa av då biologi 

lockade mer. 

Klas har ett stort intresse för historia och gillar att läsa på om sådant han finner intressant, särskilt då politiska maktspel, 

skeenden och vad dessa har lett till. Han kollar ofta på dokumentärer och om något där väcker hans intresse gräver han 

ner sig djupare i det genom att läsa i böcker eller söka efter information på internet. Han tycker bäst om att få lära sig 

saker själv eftersom han då själv kan bestämma vad han ska få veta och hur mycket. 

Ett annat stort intresse han har är att komma ut i naturen för att exkurera, spana och njuta av omgivningen och kunna 

känna sig isolerad från samhället. Då är det inte ovanligt att han är ute en halv eller heldag, när han har tid. Årstiden 

spelar ingen som helst roll så länge inte vädret är dåligt; fast 

grönska är förstås att föredra eftersom det finns mer att se 

på då. Ibland har Klas med sig kartor för att hitta till vissa 

platser och för att kunna följa den planerade rutten han lagt 

upp för dagen. Han gillar att planera hur han ska gå 

eftersom han då vet vad han kan förvänta sig av dagen men 

även veta med säkerhet att han kommer uppleva något och 

vad det kommer att vara. Däremot försöker han undvika att 

använda någon teknik, det enda han har med sig då är 

mobilen som ligger i fickan. 

Under sommaren tar han gärna en längre vandring med sin 

sambo på någon av de vandringsleder som finns, och åker 

då oftast ganska långt som till Norrland eller kanske till 

Norge. De båda brukar sitta månader i förväg och planera 

hur långt och vart de ska gå för att få den bästa upplevelsen, 

och gärna det bästa vädret. Till vardags går och cyklar han 

istället till natur som finns i kommunen, då främst ett 

naturreservat som är hans favoritplats. Den platsen känner 

han till väldigt bra efter att ha kommit dit många gånger och 

känner även till delar av dess historia vilket kombinerar 

hans intressen. Intresset för platsen väcktes då han och 

hans sambo gick en guidad tur där. Guiden pratade 

engagerat och låg på helt rätt nivå för att väcka hans 

intresse och hade tillräckligt med kunskap för att både kunna 

svara på frågor men även föra en dialog om området. Turen var två timmar lång vilket gjorde att Klas hann se mycket av 

intresse och när han kom hem hade han många saker att kolla upp och gräva ner sig djupare i. 

Efter den första turen har han gått på flera guidade turer i området och märkt att guiderna varierar mycket i kvalitet; 

senast var det en trött jäkel som inte borde ha haft något där att göra då den inte kunde anpassa sig till de andra 

deltagarnas kunskap. 

Mål: 

 Få upplevelser i naturen 

 Komma bort från staden 

 Bli mer insatt i saker av intresse 

Behov: 

 Finna ett intresse att fördjupa sig i 

 Få/hitta kunskaper på sin nivå (anpassad kunskap) 

Figur 2: Klas ute i naturen och exkurerar 
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4.1.2 Scenarier 

Klas och Elin fick samma scenario, även om händelserna däri är olika. Scenariot är att de får reda på 

att det finns en guideapplikation till mobilen för Tinnerö eklandskap. De tar sig till eklandskapet 

och går turen. De har båda en början där de tar sig till platsen och planerar eller väljer tur, tre 

stationer var, en händelse i mitten där de på något sätt ändrar på turen samt ett avslut på 

applikationen. 

Beroende på deras personligheter blev det olika lösningar på samma saker, men det blev även olika 

lösningar just för möjligheten att kunna testa olika idéer. 

Elin - Den spontana skyltläsaren 

Ta sig till platsen 

Vid lunch är det väldigt fint väder ute och Elin känner ett tvång att komma ut efter två timmars 

föreläsning. Elin och hennes vän kastar i sig maten som de har med sig och hoppar upp på cyklarna 

för att ta sig till eklandskapet som inte ligger långt från universitetet. Elin har varit på några olika 

platser där, men idag väljer de en ny plats som ligger närmre universitet för att slippa stressa till 

föreläsningen som börjar om en timme. Hon känner att en dag som denna vill hon helst slippa 

stressa för ovanlighetens skull. 

Nerladdning av appen 

De ställer sina cyklar på en parkering. På parkeringen står det en informationsskylt som Elin genast 

går bort till och börjar läsa på. Hon läser både om djur och natur i miljön men även lite historia. Vid 

kanten av skylten hänger en lapp där det står om en guideapplikation för att lära mer och historien 

i området. På lappen finns även en tag för nedladdning av appen. Elins intresse för historia väcks 

och hon föreslår snabbt för sin vän att de borde gå turen. Innan vännen har hunnit svara har Elin 

redan påbörjat nedladdningen. 

Starta app och välja tur 

Elin startar appen och när startskärmen visas så kan hon välja på att gå flera turer. Hon kan både se 

hur turerna går och ungefär hur lång tid de tar. Eftersom de inte har så lång tid kollar hon efter en 

tur som inte tar mer än 40 minuter, de ska ju ändå både hinna gå turen och cykla tillbaka till 

universitetet. Det finns flera turer med det tidsspannet men en passar särskilt bra då den börjar på 

den plats de befinner sig och även kommer tillbaka dit. 

Start 

Turen startar och en röst börjar prata. Den förklarar lite övergripande om området samtidigt som 

den förklarar turen de ska gå; de ska få se och höra om olika fornlämningar som finns kvar från 

tidiga bronsåldern. Det blir Elin glad över då det är en del i historien hon är intresserad av men inte 

känner att hon vet så mycket om, så hon tycker att det ska bli kul att få veta mer. Appen instruerar 

dem att de ska följa en slinga med röda markeringar och att den kommer göra ett visst ljud när det 

är något på gång. 

En station 

För att komma till första stationen börjar de med att gå in på en skogsstig, vilket varken Elin eller 

hennes vän har skorna för, då det är ganska lerigt och kladdigt. Efter inte särskilt lång tid låter 

appen och Elin håller upp den framför sig. Samma röst som innan börjar prata och beskriva 

området, samtidigt växer bilder fram. Snart är ett forntida hus på skärmen och står på stället där 

det en gång stod. Elin tycker att det är spännande att få se bilder också och inte bara lyssna, och 
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roligt att faktiskt få veta hur det såg ut. När sekvensen är slut tar hon ner mobilen och håller den i 

ena handen. De fortsätter att gå efter de röda markeringarna. 

Mellan stationer 

Elin och hennes vän går lojt fram och pratar lite mellan stationerna. Båda är överens om att appen 

verkar vara ganska intressant och är nyfikna på vad som kommer sen. 

Nästa station 

Ganska snart låter appen. Elin tar upp telefonen och håller den framför sig igen. Den här gången 

spelas en film upp som visar människor under bronsåldern och hur de levde. Samma röst som förut 

börjar berätta och beskriva lite om det som visas, och berättar även om platsen de är på. Elin 

skrattar till när rösten berättar några roliga anekdoter om folkets liv och känner att hennes 

intresse väcks. 

En 3D-station 

Vid den tredje stationen ombeds Elin att ställa sig på en utmärkt plats. Väl på plats så håller hon 

upp mobilen framför sig och på skärmen har 3D-bilder av hus (som tillsammans bildar en stad) 

dykt upp och är integrerade med omgivningen. När hon vrider sig så får hon se nya hus och andra 

figurer som är i omgivningen. På en av husens dörrar går det att trycka och när hon gör det så 

kommer hon in i huset. Väl där inne börjar rösten att prata igen och förklara hur det ser ut där inne 

och vad saker är till för. Även här inne kan hon vrida för att se runt i huset. När rösten har pratat 

klart finns möjligheten att avsluta sekvensen. Hon tittar där inne ett tag till men avslutar snart. 

Hoppa över delar 

Elins vän kollar på klockan och märker att de inte har särskilt lång tid kvar om de ska hinna till 

föreläsningen. Elin tycker att det skulle vara jättetråkigt om de måste sluta nu, men då kommer hon 

ihåg instruktionerna i början om att det är möjligt att hoppa över stationer. Hon drar ner en karta 

över slingan och på den är de olika stationerna utmärkta och visar vilka de har varit vid och vilka 

de har kvar. Det går att få lite information vad varje station handlar om och Elin avmarkerar de som 

är mindre intressanta. Efter det tar hon bort kartan och de börjar gå igen. 

Slut 

När alla stationer är slut är de ännu en gång på parkeringen. Appen går igång en sista gång och 

rösten tackar för att de har använt appen och påminner samtidigt att det finns flera turer att gå. 

När appen tystnar så stänger Elin av applikationen och hon och vännen går till cyklarna och 

skyndar sig tillbaka till universitetet. Elin är ganska nöjd med turen men lite besviken att hon inte 

hann gå hela; fast det kan hon ju göra någon annan gång. 

Klas - Den planerande efterforskaren 

Planering 

Klas har planerat att vara ute i naturen hela dagen. Planen är att cykla till Tinnerö och att sedan gå 

runt där. Med sig har han en trevlig matsäck och en mobilapplikation som hans sambo läste om och 

föreslog att han kunde ha med sig. Applikationen ska föreställa en slags historisk guide som går att 

använda i det landskapet, vilket skulle kunna vara intressant att prova. Han vet visserligen väldigt 

mycket om stället, både om omgivningen då han har varit där mycket och även om historien; men 

alltid går det väl att lära sig något nytt. 

Klas har redan provat applikationen hemma och märkte då att det går antingen att välja att gå en 

förbestämd tur eller sätta ihop en egen. Klas känner som sagt till området bra så han tycker det är 

mer intressant att sätta ihop en egen tur. Han startar appen och börjar skapa. Han ser en karta över 
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Tinnerö och på den är olika stationer utsatta. Han väljer några som verkar intressanta men som 

även passar in där han planerat att gå. Däremot så väljer han bort några som han kommer att 

passera då han inte vill använda appen hela tiden, han vill ju även göra andra saker när han ändå är 

ute. Turen sparas sedan så att han kan välja den när han väl är på plats. 

Ta sig till platsen 

Klas tar på sig ytterkläder och ryggsäck och hoppar på cykeln för att ta sig till Tinnerö. Det tar ett 

tag att cykla dit men det är det värt när man väl är där. En halvtimme senare ställer han sin cykel i 

Magasinhagen och börjar sin tur. 

Starta app 

När han har klivit av sin cykel så startar han appen och väljer sin sparade tur. En figur dyker upp på 

skärmen och presenterar sig som en guide. Figuren berättar lite om Tinneröområdet och nämner 

även vissa funktioner som appen har som går att använda under tiden turen är igång. Efter 

introduktionen är klar får Klas även instruktioner om var han ska börja och en pil pekar åt 

startplatsen. 

En station 

Han går till platsen och när han väl är där ser han en tag sittande på ett träd. Klas går dit och riktar 

mobilen mot den, på så sätt som han fick förklarat i instruktionerna i början. Guiden kommer fram 

igen och börjar berätta för honom vad som går att återfinna på platsen. Under tiden guiden pratar 

spelas en film upp, som visar människor som samlar in mat. Mycket av det som guiden tar upp 

känner Klas redan till men tycker ändå att det är roligt att lyssna samtidigt som han får kolla på en 

film. Han känner att det levandegör informationen ganska bra. 

Mellan turerna 

Filmen tar slut och guiden försvinner. Klas börjar gå igen och lägger under tiden ner mobilen i 

fickan så att den inte ska vara i vägen. Han går vidare mot nästa punkt, men vet att det är en bit dit. 

Fast det tycker han bara är skönt eftersom han då får tid till annat som att titta på växter och djur. 

Annan station 

Klas är framme vid den andra stationen och finner en annan tag sittande på en stolpe. Efter att ha 

registrerat taggen börjar någon mycket gammal musik spelas och guiden dyker upp. Han säger att 

om Klas vill veta vart musiken kommer ifrån så ska han rikta mobilen mot den stora stenen som är 

bakom honom. När Klas gör det så dyker det upp en grupp människor på skärmen som dansar och 

sjunger runt stenen. Guiden förklarar vad det är som händer och Klas blir mycket intresserad; det 

var något nytt! Genast känner Klas att han vill veta mer och trycker på ett ställe på skärmen. En 

ruta med text dyker upp som ger en mer ingående beskrivning om skeendet. Klas trycker sedan 

bort rutan och sekvensen avslutas. 

Omstart 

Nöjt tänker Klas att han ska kolla upp mer information om det skeendet när han kommer hem. Han 

försöker att komma ihåg vad det var händelsen hette men det står helt still. Klas drar då ner den 

karta som visar var han har gått och vart han ska gå och markerar stationen som ”icke besökt” igen. 

På så sätt kan han ännu en gång spela upp sekvensen för att kunna ta reda på vad händelsen hette. 

Nu lägger han namnet på minnet och traskar nöjt vidare mot nästa station. 
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Tredje station 

Den tredje stationen är vid ett torp som Klas känner till. Ännu en tag återfinns på platsen och när 

den har blivit registrerad dyker guiden upp och börjar berätta. Efter en stund så dyker ett bildspel 

upp istället, men guiden berättar fortfarande. Det är både gamla och nya bilder på torpet och Klas 

kan välja att antingen bläddra igenom dem själv eller låta de bläddra automatiskt. Det är många 

bilder och Klas tycker att det går lite för fort så han börjar bläddra själv. Han hinner inte riktigt 

igenom alla innan guiden har pratat färdigt och får då bläddra utan ljud ett tag. När han är klar så 

trycker han på skärmen för att avsluta sekvensen. 

Slut 

Han fortsätter sedan gå hela turen ända till slutet vid hans sista station. Efter den dyker guiden upp 

igen och tackar för användandet men påminner också om att det finns flera andra ställen att 

besöka. I slutet kommer det även upp en ruta om var det går att hitta mer information om de 

stationer Klas har besökt. Rutan sparar Klas ner för att kolla på den när han kommer hem. Han 

tycker att turen har varit intressant men kanske inte så sammanhängande. Men det tror han beror 

på att han satte ihop en egen tur istället för att gå någon av de befintliga. 

Klas har fått mycket ny information och känner att han har många saker att kolla upp när han 

kommer hem, men då dagen inte är slut än väljer han att gå ett tag till, fast utan guide den här 

gången. 

4.1.3 Designkrav 

Utifrån personorna, scenarierna, begränsningar som ramverket Minnesmark har samt de två 

intervjuerna med guiderna kunde designkrav tas ut vilka visas i matrisen nedan. 

Tabell 1: Kravmatris 

 Datakrav Funktionella krav Övriga krav Begränsningar 
Elin     
Scenario - Tag för nedladdning av 

app 
- Informationsröst 
- Paus i app mellan 

stationer 
- Bilder och filmer 
- 3D-bilder 
- Information om vart 

det går att trycka på 
skärmen 

- Karta över tur 
- Utmärkt tur på karta 
- Utmärkta stationer på 

tur 
 

- Kunna välja tur 
- Kunna se turers 

tidsåtgång 
- Kunna se turers 

upplägg 
- Kunna visa bilder 
- Kunna visa filmer 
- Kunna integrera 

bilder med omgivning 
- Kunna vrida 3D-

bilder i x(y?)-led 
- Få mer info vid 

vridning 
- Kunna interagera 

med bilder/3D-bilder 
- Kunna förflytta sig i 

den interaktiva miljön 
- Kunna stanna i 

sekvens efter slut på 
talad info 

- Kunna avsluta 
sekvens själv 

- Kunna hoppa över 
stationer 

- Kunna se vilka turer 
som är besökta/icke-
besökta 

- Kunna få information 
om varje station. 

- Kunna välja bort 

- Område nära hemmet 
- Relevant berättande 

av rösten 
- Anekdoter och roligt 

berättande 
 
Information i appen: 
- Flera turer 
- Turer med samma 

tidsspann 
- Turer som börjar på 

olika platser 
- Turer som går i cirkel 
- Beskrivning om 

området 
- Beskrivning om turen 
- Beskrivning om app 

och vissa funktioner 
- Instruktioner om hur 

man ska gå 
- Berättande om 

bilder/filmer 
- Avslutande tal av röst 

vid slutet av tur 
- Påminnelse om flera 

turer 
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stationer i turen. 
- Kunna hoppa över 

stationer i turen 
- Kunna ta bort karta 

     
Persona   - Lättillgänglig 

information 
- Sammanhängande 
- Flexibelt 
- Gå i egen takt 
- Få nya dimensioner 
- Väcka intresse 

 

     
 
 

    

Klas     
Scenario - Karta över område 

med alla stationer i 
landskapet. 

- Guide (figur/person) 
- Taggar 
- Automatisk och 

manuell 
bläddringsfunktion 

- Karta som visar utsatt 
tur och besökta/icke-
besökta stationer 

- Paus mellan 
stationerna 

- Information om andra 
informationskällor för 
besökta stationer 

- Kunna prova appen 
hemma 

- Kunna sätta ihop egna 
turer 

- Kunna välja stationer 
på karta 

- Kunna spara ner 
egengjord tur 

- Kunna välja olika 
turer 

- Kunna starta egen tur 
på plats 

- Kunna se på film 
- Kunna lägga undan 

mobil då den ej 
används 

- Kunna se bilder 
- Kunna spela upp flera 

bilder 
- Kunna trycka på 

skärmen 
- Kunna avsluta 

sekvens själv 
- Kunna markera 

besökta stationer som 
icke-besökta 

- Kunna gå till station 
flera gånger under 
samma tur 

- Kunna spara ner 
informationsrutan till 
mobilen 

 

- Planera egen tur 
- Kunna läsa mer 
- Kunna läsa i egen takt 
 
Information i appen: 
- Guide ger 

information till 
bilder/filmer etc. 

- Introduktion till 
området 

- Introduktion till 
appen och dess 
funktioner att 
använda under 
turens gång. 

- Händelse integrerad 
med omgivning 

- Kunna få mer 
ingående information 
i app 

- Avslut och tack från 
guiden 

- Påminnelse om att 
det finns många fler 
turer 

 

     
Persona   - Uppleva saker 

- Väcka ett intresse 
- Följa egna planerade 

rutter 
- Bort från staden 
- Vara ute länge 
- Information på rätt 

nivå 
- Anpassning 

 

     
Margareta 
(guide) 

  Tur: 
- Max 1 timme 
- Platsen, lättillgänglig 

men samtidigt off 
- Blanda gamla med 

nya turer 
- Pauser för att väcka 

 



20  

upp folk 
 
Information: 
- Förmedla intressant 

och roligt 
- Levandegöra, ex. 

möta historiska 
personer 

- Bygga stämning 
- Omväxlande och 

suggestivt 
     
Björn (om 
Tinnerö) 

  Tur: 
- Natur-turer brukar 

vara ca 2 timmar 
- Bra att utgå från 

parkering 
- Mitten av Tinnerö, 

lite tråkigare 
- Får inte förfula 

miljön 

 

     
Minnesmark    iPhone 
     

4.1.5 Prototyp 

Utifrån kraven och kontextscenarierna gjordes mer detaljerade scenarier. Dessa illustrerades 

sedan som storyboards för att lättare kunna få en överblick över hur 

personorna använder applikationen och vad som verkar fungera eller ej 

(Appendix 3). 

Prototypen skissades först upp på papper innan den implementerades, 

därför är bilderna 

inte helt lika med 

vad som användes 

i utvärderingen 

då prorammet 

som användes hade sina begränsningar. 

Prototypen bestod av åtta olika delar varav startsidan (figur 3) var den första som syntes. Två 

andra delar var att antingen planera en 

egen tur eller att gå en redan färdig. I 

dessa användes även något som kallades 

”kollage” vilket var en grupp bilder som 

representerade de olika stationerna i 

turen (bland annat figur 4c)Vidare fanns 

även fyra olika stationer, en mitt där 

deltagaren fick ändra rutten på sin tur 

samt ett avslut där information om turen 

visades. Under utvärderingen fick 

deltagarna välja att planera egen tur eller 

att välja en redan färdig tur.  

  

Figur 3: Prototypens 
startskärm med tre 
knappar 

Figur 4:Om deltagarna valde att gå en färdig tur så kom de in 
i denna vy 

Figur 5: Deltagarna kunde även välja att planera en egen tur 
och kom då till denna vy 
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Figur 10: Deltagarna fick möjligheten att planera om turen de gick 

 Det togs fram olika stationer(figur 7) men endast fyra 

användes i utvärderingen. Station 7c och 7f slogs ihop 

på så sätt att istället för att presentera information på 

två olika sätt i två olika stationer valdes det att 

presentera information på två olika sätt i en station 

istället, både som ljud och i text. Detta för att minska 

på tiden som utvärderingen skulle ta. Station 7f 

visades inte heller i utvärderingen då den helt och 

hållet var en film, vilket var svår att skapa. 

Förhoppningen låg istället på att resultatet från utvärderingen skulle visa 

relevansen för den stationen. 

Alla stationer som användes i utvärderingen 

använde även audio eller video för att förmedla 

information, innan eller under tiden stationerna 

(figur 7) visades. 

En animation av en kompass användes för att 

simulera hur det ser ut mellan stationerna. 

Kompassen var menad att användas för att hitta till 

nästkommande station (figur 8). 

I utvärderingen fick deltagarna möjligheten att 

planera om turen de 

skulle gå. Detta gjorde de 

efter halva turen, två 

stationer. De kom till en 

karta som visade turen 

(figur 9a). Stationer som 

var besökta 

representerades av en grön 

markering och obesökta stationer i 

turen representerades av en röd 

markering. Stationer som fanns i 

området men inte var med i turen 

representerades av en blå 

markering. Om deltagarna tryckte 

på en station som inte var besökt 

hade de möjligheten att läsa mer om stationerna eller att hoppa över den i den aktuella turen (figur 

9b). Om deltagarna tryckte på en station som inte var med i turen hade de möjlighet att läsa mer 

om den eller att lägga till den i turen (figur9c).  

4.1.5 Utvärdering och slutgiltig design 

Prototypen omdesignades utifrån utvärderingen och en slutgiltig design togs fram. I designen har 

användaren möjligheten att välja att planera en egen tur eller välja en tur som redan är 

färdigplanerad, vilket uppfyller båda personornas behov på så sätt att en redan planerad tur är 

tidseffektiv och det går att gå den spontant, vilket passar Elin medan Klas istället tycker om att 

planera.  

Figur 6: Då deltagaren 
startar turen visas det 
vart den ska 

Figur 8: Sex olika stationer togs fram i prototypen 

Figur 7: En kompass 
visade vägen mellan 
stationerna 

Figur 9: När alla stationer var avklarade visades en slutsida 
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I appendix 2 återfinns en sammanfattning av alla intervjuerna i utvärderingen. Här nedan är en 

sammanfattning av sådant som ändrades och lades till utifrån utvärderingen. Även saker som 

många ansåg vara bra och på så sätt viktiga att behålla nämns: 

Start (figur 13-22) 

Ändrat 

 Byta ordet ”kollage” till valda stationer/vald tur i själva applikationen 

 Göra det tydligare att det går att trycka på bilder genom informativ text  

 Information om tillvägagångssätt om hur en användare planerar en egen tur, inforuta mellan 

startskärm och planeringsskärm 

 Visa tydligare hur användaren väljer en färdig tur genom att trycka på ett plustecken istället 

för parkeringen. 

 Möjlighet att välja tur utan att gå in i kollaget. 

Tillagt 

 Kunna välja utifrån sevärdhet, inte bara plats, och visa någonstans hur många rundturer som 

finns 

Viktigt att behålla 

 Möjlighet att välja både planera och välja färdig tur, vilket fångar både sådana som går första 

gången samt sådana som är vana vid miljön 

 Möjlighet att se sin startpunkt 

Station 1 (figur 24) 

Tillagt 

 Fler bilder 

 Mer ljud, sådant som relaterar till bilden 

Station 2 

Togs bort då den var förvirrande för flera av deltagarna 

Station 3 (figur 25) 

Denna station tyckte flera var inkonsekvent med station 1, då de påminde om varandra i 

utformningen men inte fungerade på samma sätt. Lösningen var att antingen göra dem mer lika 

varandra eller skilja dem åt helt. 

Ändrat 

 Göra det tydligare att det går att trycka på bilderna genom auditiv information 

 Introduktion om de olika sakerna och möjlighet att få veta mer 

Tillagt 

 Pilar till nästa bild 

 En sammanfattande text om varje bild 

 Audio/video när man trycker på bilderna 

Station 4 (figur 26) 

Tillagt 

 Bra om film och ljud passar till situationen 

 Trycka på en person och de börjar prata 
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Viktigt att behålla 

 Variation i sätten info presenteras 

 Interaktivt och att det skilde sig från de andra stationerna 

Slut (figur 30-32) 

Tillagt 

 Mer information om hur långt användaren har gått och hur lång tid det tog. Visas i 

informationsrutan i kollaget 

Viktigt att behålla 

 Bra med återkoppling 

 Inforutan, bra att kunna leta upp info själv 

 

Drop drown-meny (figur 27-29) 

Ändrat 

 Tydligare koppling när stationer väljs, vilka som är vad, genom att markera ut turen med en 

stig mellan stationer, samt grönmarkera icke-besökta stationer 

Viktigt att behålla 

 Valfrihet 

Övergripande 

Tillagt 

 Möjligheten att se vilka stationer och turer användaren har besökt vid andra tillfällen så att de 

inte går samma går att göra i historik 

Viktigt att behålla 

 Sparsmakat och enkelt, inte så många knappar och saker att använda och inte för många val. 

Från prototypen togs det bort två stationer på grund av utvärderingen. En där endast en film 

visades, då utvärderingen visade på att användarna önskar att ha det interaktivt när de går, samt 

en station som var så pass krånglig, vilket gjorde det förvirrande för deltagarna. Istället är tre 

stycken interaktiva stationer kvar där det går att välja informationsmängd som ges, vilket betyder 

att användaren själv delvis kan bestämma längden på dessa stationer. 

Under tiden applikationen används kan användaren välja att ändra på turen genom att lägga till 

eller hoppa över stationer. De kan även välja att läsa mer om en station eller se på en redan besökt 

station igen. Detta ger en flexibilitet till applikationen och gör det svårt att missa något av intresse, 

vilket passar både Elin och Klas. 

I slutet kan användaren se hur den har gått och hitta information om var den kan finna mer 

information, vilket är något som Klas finner väldigt intressant. Den kan även välja att gå turen en 

gång till om den finner turen väldigt intressant. Om användaren istället önskar gå turen en annan 

dag så sparas den i historik och då är det bara för användaren att gå tillbaka dit för att se eller gå 

turen igen. 

Ovan var en förklaring av vad som har förändrats till den slutgiltiga designen samt en snabb 

beskrivning av den designen. En mer ingående beskrivning förklaras nedan; först övergripande 

med ett strukturschema, sedan presenteras de olika vyerna som applikationen är uppbyggd av och 

slutligen en detaljbeskrivning av alla delar i applikationen. 
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Struktur  

Strukturen visar hur applikationen är uppbyggd samt flödet i den. Fyrkanterna representerar de 

olika sidor som är möjliga att komma till medan strecken representerar att övergången mellan 

sidorna antingen går åt båda hållen eller är enkelriktade. Gröna pilar är sådana som går tillbaka till 

startsidan. Om en ruta är streckad betyder det att den inte alltid kommer att vara med i flödet, utan 

beroende på vissa val kommer den att vara med eller inte. 

 

Figur 11: Struktur som visar flöde och relationer mellan applikationen olika delar 
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Olika vyer 

I applikationen finns det olika vyer att ta hänsyn till. Dessa visas och förklaras nedan. 

Meny 

Denna vy återfinns på startskärmen samt i 

slutet av en tur. Startskärmen använder sig 

av fyra knappar medan slutet använder tre. 

På startskärmen finns det även en kort 

instruktion om vad användaren kan göra. 

Utformningen på sidorna är lika för att 

användaren ska förstå att det är en slags 

meny-sida. 

Flikar 

Här återfinns två flikar som användaren 

kan växla mellan när den ska välja en färdig 

eller planera en egen tur. Detta möjliggör 

för användaren att välja stationer på olika 

sätt, inte bara genom området användaren 

vill besöka utan även vad den vill se. 

Karta 

Kartvyn består av en karta som går att dra runt samt zooma in på. Kartan återfinns, både när 

användaren planerar en egen eller väljer en färdig tur, som en av flikarna. Den finns även med i 

drop down-fönstret som går att få fram när en tur är igång samt i kollaget när en tur är färdig. 

Kartan visar antingen stationer eller turer beroende på vilket val användaren har gjort tidigare. 

Sevärdhet 

Denna vy hittas som en flik då användaren antingen planerar en egen tur eller väljer en färdig tur. 

Användaren har en lista med antingen färdiga turer eller stationer att välja på. Denna del ger 

möjligheten att inte bara välja turer och stationer utifrån karta utan även vad användaren vill se. 

Kollage 

I kollaget visas bilder på olika stationer, turens namn samt en informationsruta. Det går även att se 

en koppling mellan de olika valda stationerna. Detta gör att turen blir mer överskådlig samt att det 

lätt går hitta information om de olika stationerna som användaren går. 

Denna vy återfinns när användaren planerar en egen tur eller väljer en färdig. Den går även att 

komma till i drop down-fönstret som går att få fram när turen är igång. Även i slutet är denna vy 

tillgänglig. 

Station 

Den slutgiltiga designen använder tre olika stationsförslag med olika vyer vyn. De är alla på något 

sätt är interaktiva, då utvärderingen pekade mot att det var viktigt. Stationerna ger möjlighet att 

välja hur mycket information som ges och på så sätt bestämma tidsåtgången en station tar. En 

annan likhet är att det i övre högra hörnet finns en knapp som tar en vidare till nästa station. 

Kompass 

Här visas en fungerande kompass som leder användaren mellan stationerna. Det är inte säkert att 

användaren känner till landskapet den befinner sig i och då kan det vara bra att ha något som 

pekar denna åt rätt håll. 

Figur 12: De olika vyerna som finns i applikationen 
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Detaljbeskrivning 

I denna del beskrivs alla sekvenser som för närvarande finns i applikationen. Dessa beskrivs 

ingående för att ge en bra förståelse om varje del. 

Start 

 

Figur 13: Applikationens startsida i olika tillstånd 

Den första sidan användaren kommer till när applikationen startar är startsidan. Denna består av 

en text som omber användaren att välja en färdig eller planera en egen tur. Under texten finns fyra 

knappar varav endast två är tryckbara vid första besöket av applikationen. För att aktivera 

knappen Starta tur måste användaren ha valt en färdig tur eller planerat en egen tur, eftersom 

användaren trycker på den knappen för att starta turen. För att aktivera knappen Historik måste 

användaren ha gått åtminstone en tur, oavsett om den var en färdig tur eller egengjord.  
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Planera egen tur (Karta, kollage, sevärdhet)  

 

Figur 14: Olika tillstånd när användaren planerar en egen tur 

När användaren trycker på ”Planera tur” på startsidan kommer den till en karta. Kartan går att dra 

i x- och y-led samt går att zooma in på. När användaren zoomar in dyker olika bilder upp på kartan. 

Dessa bilder är stationer som går att välja för att skapa en egen tur. Om användaren trycker på en 

bild kommer det upp en liten informationsruta om stationen samt en 

möjlighet att välja stationen som en del i turen. På den första 

stationen användaren trycker finns möjligheten att välja stationen 

som startpunkt (Figur 6a) och på stationer efter att användaren valt 

start finns möjligheten att välja station (Figur 6b). En station blir 

grönmarkerad när den är vald och när två stationer är valda skapas 

det en stig mellan dem som visar vägen mellan stationerna. Den 

ordning som användaren väljer stationer blir den ordning som 

användarna får gå stationerna i turen. Om användaren trycker på 

knappen ”Välj tur” så kommer det fram en ruta att turen har sparas 

och användaren hamnar på startsidan och om användaren vill gå 

turen trycker den på ”Starta tur”. Om användaren istället vill 

förhandsgranska turen den har valt kan den trycka på knappen 

”Förhandsgranska tur”. 

Om användaren trycker på fliken ”Sevärdhet” kommer användaren 

till en annan vy (Figur 7) som i en lista visar alla stationer i området 

som applikationen täcker. Användaren kan välja att trycka på en 

station i listan och kommer då tillbaka till kartvyn men denna gång 

med en informationsruta på den valda stationen (Figur 6a) 

  

Figur 15: Fliken sevärdhet när 
användaren planerar egen tur 
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Om användaren trycker på 

knappen ”Förhandsgranska 

tur” kommer den till ett nytt 

fönster som kallas kollage. 

Det första som händer är att 

användaren får en 

instruktion om att det är 

möjligt att trycka på 

bilderna för att få mer 

information, denna ruta 

försvinner efter ett tag. 

Bilderna i kollaget 

representerar stationer. De 

bilderna i färg är stationer 

som användaren har valt i 

sin tur och de gråa bilderna 

är stationer som ligger i 

närheten. Den röda linjen 

går mellan de valda 

stationerna för att lätt få en 

överblick hur turen går; den börjar vid startpunkten och slutar vid den station som blev vald sist. 

Linjen går inte in i stationerna som inte är valda, däremot ligger dessa stationer på så sätt så att det 

går att se vart stationen kommer i förhållande till andra. Det går till exempel att i figur 8b se att 

stationen med huset ligger mellan stationen med kärlet och stationen med hästen. 

I nedre högre hörnet finns det en 

informationsruta som visar hur 

lång turen är, ungefär hur lång tid 

den tar att gå samt hur många 

stationer turen har. Denna 

uppdateras allt eftersom flera 

stationer läggs till. 

När användaren trycker på en bild 

så kommer en informationsruta 

upp om stationen (Figur 9). Om 

stationen redan är vald och tillagd 

i turen så kan användaren endast 

läsa om stationen. Om användaren 

trycker på en station som inte är 

vald kan denna välja att lägga till 

stationen i turen. Stationen 

kommer då att läggas till där den 

ligger på den röda linjen som går 

mellan stationerna. 

   

Figur 17: Informationsrutor i kollage för egenplanerad tur 

Figur 16: Kollage som visas vid en egenplanerad tur, med och utan 
instruktionsruta 
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Välj färdig tur (Karta, kollage, sevärdhet) 

 

Figur 18: Olika tillstånd när användaren ska välja en färdig tur 

Vyn som används för de färdiga turerna är densamma som för att 

planera en egen tur. När användaren väljer att planera en egen tur 

kommer den till en sida med två flikar och en karta. Kartan går att 

röra i x- och y-led samt går att zooma in på. En tur visas som ett 

rött streck mellan antingen en punkt, om turen har samma start 

och slut, eller mellan två punkter, om turen har olika start och slut. 

Om användaren trycker på start/slut-punkten på turen så dyker 

det upp en informationsruta. Rutan berättar vad turen heter, lite 

övergripande fakta om det som berättas i turen samt information 

så som längd i tid och avstånd och hur många stationer den 

innehåller. I denna ruta kan användaren även trycka på läs mer 

vilket tar användaren till ett kollage eller trycka på ”Välj tur”, vilket 

gör så att turen sparas och användaren kommer tillbaka till 

startsidan. För att gå turen måste användaren trycka på ”Starta 

tur”. 

Under fliken sevärdhet finns alla stationer i området samlade. Där 

är de sorterade efter något område, så som militärtid, forntid och 

nutid vilket kan ses på bilden. Under området återfinns 

stationerna med namn. Om användaren trycker på en station 

kommer denna tillbaka till kartan och informationsrutan om turen 

dyker upp vid den position turen ligger på kartan. 

 

Figur 19: Fliken sevärdheter när 
användaren väljer en färdig tur 
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Figur 20: Kollage för färdig tur med och utan instruktionsruta och informationsruta 

När användaren trycker på ”Se tur” i informationsrutan på kartan kommer denna till ett kollage 

med alla stationer i turen (Figur 12). Först kommer det upp en informationsruta som informerar 

användaren om att det går att trycka på bilderna för att läsa mer; rutan försvinner efter ett tag. 

Kollaget består av bilder som representerar de olika stationerna. En röd linje går mellan bilderna 

för att lätt kunna se i vilken ordning stationerna kommer. Om användaren trycker på en bild 

kommer det upp en informationsruta där användaren kan läsa mer om just den stationen. 

I kollaget finns det även en informationsruta som visar hur lång turen är, ungefär hur lång tid den 

tar, hur många stationer den har och hur lätt/svår den är att gå. 

Om användaren är nöjd med turen kan denna trycka på knappen ”Välj tur”, annars trycker den på 

”Tillbaka” för att gå tillbaka till kartan med turerna (Figur 10)  
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Historik 

 

Figur 21: Delarna som finns under knappen historik på startskärmen 

Historik består av två delar. Den första bilden visar användaren alla turer denna har gått samt hur 

många av de färdiga turerna den har varit på och det totala antalet stationer denna har gått. Om 

användaren trycker på en av turerna kommer denna till en ny sida (Figur 13b). Här kan 

användaren välja att gå en turen, vilket betyder att den kommer till början för ”Starta tur”. Under 

knappen ”Din tur” kan användaren se turen denna har gått i ett kollage (se figur24) och under 

”Vidare läsning” hittar användaren information om var det går att läsa mer om de olika stationerna 

(se figur 24) 
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Starta tur 

 

Figur 22: De fönster som kommer upp när användaren trycker på starta tur 

När användaren trycker på knappen ”Starta tur” på startskärmen så kommer denna till en skärm 

som visar de turer användaren har valt för denna gång. När användaren har gått en tur i listan så 

försvinner den och hamnar istället i historik. Om användaren väljer en av turerna och inte är på 

den startpunkt som är utsatt kommer det fram en karta som visar vart den ska. Om användaren är 

inom ett visst område så kan den även se vart den befinner sig i 

förhållande till startpunkten. 

När användaren startar turen vid rätt plats börjar en röst prata 

och introducera sig som en guide. Denna förklara de olika 

funktionerna som går att använda under turen och ger även en 

introduktion till området de befinner sig i. 

Kompass 

Om användaren är inom ett visst område men inte är framme vid 

startpunkten kan denna använda kompassen för att guida sig rätt 

(Figur 15). Kompassen används även mellan stationer för att visa 

väg till nästa station. Det går även att se hur långt det är kvar till 

nästa station. När användaren kommer fram till ämnad plats 

försvinner kompassen och ett ljud hörs för att uppmärksamma 

användaren på att något händer i applikationen. 

  

Figur 23: Kompass som visar vägen 
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Station 1 

 

 

Figur 24: Den första stationen som handlar om instrument 

Den första stationen börjar med att användaren får se en film om platsen som denna befinner sig 

på och guiden ger en introduktion till platsen. När filmen är slut dyker en annan vy upp och guiden 

instruerar att om användaren trycker på knapparna så får denna höra mer om sakerna på bilden 

och om användaren trycker på bilden så får denna höra hur saken på bilden låter. Användaren kan 

höra informationen om bilderna så många eller så få gånger den vill. Om den vill bege sig till nästa 

station så trycker den på pilen uppe i högra hörnet, för att på så sätt komma till kompassvyn och gå 

mot nästa station. 
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Station 2 

 

 

Figur 25: Den andra stationen handlar om Tinnerös gårdar 

Guiden ger en introduktion om den andra stationen. När introduktionen är slut så dyker ett 

bildspel upp och guiden säger att om användaren vill veta mer om det som finns på bilden så kan 

användaren trycka på bilden. Nedanför varje bild så finns det övergripande skriven information 

om vad som ses. Om användaren trycker på bilden så spelas antingen audio eller video upp och ger 

mer djupgående information.  

För att byta bild så trycker användarna på pilen till höger respektive vänster när det är möjligt. 

Användaren kan se på bilderna så många gånger den vill och lyssna på audio eller se på filmer så 

många gånger den känner för. När användaren ska vidare kan den trycka på pilen uppe i högra 

hörnet, då kommer denna till kompassvyn som leder till nästa station. 
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Station 3 

 

 

Figur 26: Den tredje stationen berättar om forntidshistoria ute i Tinnerö 

Vid sista stationen berättar guiden kortfattat om området och ber sedan användaren att lyfta 

mobilen framför sig för att kolla runt i området för att kanske kunna se några invånare som hör 

platsen till. Användaren håller upp mobilen och panorerar med den för att se sig omkring. När 

mobilen är i en viss riktning kommer det in figurer i bilden. Då alla figurer syns i applikationen 

börjar guiden prata om vad som syns men att om användaren vill veta mer så får denna fråga 

personerna själva. Användaren trycker då på en av personerna i bilden. Bilden blir grå förutom där 

användaren tryckte och huvudet av personen som användaren tryckte på dyker upp i förgrunden 

av bilden. Personen börjar prata och förklara vad denna håller på med i bilden (Figur 18b och d). 

När personen har pratat klart blir bilden som den var från början. Användaren trycker sedan på en 

annan del i bilden. Bilden blir grå förutom på den figur användaren tryckte på och en textruta med 

information och en bild på figuren dyker upp. När användaren har läst klart kan denna stänga 

rutan. Användaren kan trycka på samma figur flera gånger om denna vill eller välja att inte trycka 

på någon. 

För att gå vidare trycker användaren på pilen uppe i högra hörnet. Då detta var sista stationen 

kommer användaren till en slutsida. 
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Se och ändra tur 

När som helst under turen, oavsett om det är under en station 

eller vid kompassen, kan användaren dra ner en karta (Figur19). 

På kartan ser användaren vart den befinner sig i förhållande till 

sin tur, vilket markeras genom en pil (Figur 20a). Användaren 

kan även se vilka stationer den har gått och vilka som återstår. 

Stationerna representeras av bilder och stationer som 

användaren ännu inte har varit vid men som återstår av turen är 

grönmarkerade och har en brun slinga mellan sig, medan 

stationer användaren redan har besökt har en röd slinga och 

saknar markering med någon färg. På kartan finns det även 

andra stationer som varken är markerade eller har någon slinga 

mellan sig, dessa är stationer som inte hör till turen.  

Om användaren trycker på en station kommer det upp en liten 

informationsruta om stationen. Om stationen är med i turen, och 

inte redan besökt, så finns möjligheten att välja bort den 

stationen genom att trycka på ”Hoppa över” i informationsrutan 

(Figur 20b). Stationen blir då borttagen från turen (figur 21a). 

Om stationen inte tillhör turen finns möjligheten att lägga till 

stationen i turen genom att trycka på ”Lägg till” (figur 21c). 
Figur 27: Dra ner karta medan 
turen är igång 

Figur 27: Drop down-fönstret som kan ses under turens gång. Här kan användaren se vart den är och läsa mer om 
de olika stationerna 
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Figur 28: I drop down-fönstret kan användaren även ändra i turen 

Om användaren väljer att trycka på ”Läs mer” i informationsrutan kommer det upp en ruta med 

mer information om stationen. Om användaren redan har varit vid stationen som den vill läsa mer 

om kommer även det finnas en möjlighet att se stationen igen. 

Om användaren trycker på knappen ”Se tur” så kommer den in till ett kollage som visar turens 

upplägg (exempel, Figur 12). 

  



38  

Slut 

När turen är över och alla valda stationer är besöka så kommer 

användaren till slutsidan. Guiden tackar för sig och säger att 

användaren kan se turen denna har gått och se var den kan hitta 

mer information om stationerna på denna sida.  

Användaren kan även gå turen 

igen och kommer då till sidan där 

den ombeds att gå till 

startpunkten eller till station ett 

om den befinner sig på 

startpunkten. Användaren kan 

även gå tillbaka till startsidan. 

Om användaren trycker på 

knappen ”Vidare läsning” 

kommer denna till en 

informationsruta med källor till 

vidare läsning. Dessa källor är 

sorterade efter station. 

Knappen ”Din tur” leder till ett 

kollage som visar hur användaren har gått turen (Figur 24). Här 

kan denna se hur långt turen gick, hur lång tid det tog samt hur 

många stationer som besöktes. Bilderna representerar stationer 

och den röda linjen hur turen gick. Om användaren trycker på en 

av bilderna så kommer det upp en informationsruta och en 

möjlighet för användaren att se stationen en gång till. 

 

  

Figur 29: Slutsida 

Figur 30: Vidare läsning om de 
olika stationerna i turen 

Figur 31: Kollage för hur turen användaren gick såg ut med och utan informationsruta 
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4.2 Analys av resultat 

I denna del analyseras den procedur som har tagits fram resultatet mot frågeställningarna. Detta 

avser att leda fram till en slutsats. 

Frågeställningen började med en övergripande fråga: 

Vilka olika delar kommer applikationen att bestå av och vilket är tillvägagångssättet för att få fram 

en så passande design som möjligt till en kulturarvsmiljö?  

Denna utvecklades sedan i mindre frågor som ska analyseras utifrån procedur och resultat. 

1. På vilket sätt kommer designen och dess olika delar att tas fram? 

Designen togs fram genom att använda en målinriktad designmetod och designprocess av 

Goodwin(2009). En av de viktigaste delarna för dessa metoder är att skapa personor som ska ha 

någon slags roll. Till exempel användare, vilket är fallet med Elin och Klas. Personorna får vara med 

i ett eget scenario där de får utföra en eller flera handlingar från början till slut. Elin och Klas fick 

nästan samma scenario på så sätt att de skulle använda applikationen och gå en tur men 

händelserna i scenarierna var olika. 

Efter scenarierna sker kravgenereringen och krav tas ut från både personor och scenarier men 

även från andra data som samlats in, som i detta fall två guider som intervjuades. Det togs även 

hänsyn till ramverket Minnesmark och dess begränsningar. 

Utifrån allt detta skapades en prototyp som utvärderades. Utifrån utvärderingen gjordes 

prototypen om för att bli den slutgiltiga designen. 

2. Hur kommer delarna i designen att utformas för att passa miljön den ska användas i? 

Genom att använda en miljö med kulturhistoriska arv som fokus under hela designprocessen sker 

designandet av applikationen med det som grund. På så sätt genomsyrar valet av en riktig miljö 

hela processen, vilket är fallet i detta projekt. 

De intervjuade personerna till personaintervjuerna hade alla stort intresse av natur, och medel till 

stort intresse av historia, vilket ledde till att så även var fallet med personorna. Personorna som 

skapades sattes in i varsitt scenario där de fick använda en guideapplikation i Tinnerö eklandskap. 

Kraven som togs ut från dessa scenarier var alltså påverkade av den miljö som scenarierna 

utspelade sig i. Även mål och behov som personorna hade var påverkade av intresset för natur och 

historia som de intervjuade hade. 

3. Hur ska information i de olika delarna förmedlas till användaren? 

Valet av hur informationen skulle förmedlas, speciellt då i stationerna, utgick i första hand från 

ramverket Minnesmark och vad det var kapabelt till. Minnesmark kan använda sig av ARToolKit-

markörer, multimedialt innehåll samt 3D-modeller. Även personorna och kraven spelade in hur 

informationen skulle presenteras. Elin vill ha det flexibelt och på så sätt behövde informationen 

presenteras på ett flexibelt sätt, vilket i detta fall var valmöjligheter. Hon vill även få information 

presenterad för sig vilket betydde att det måste vara åtminstone något som kan visas, så som text 

eller film, eller som på något annat sätt spelas upp, så som audio. Klas däremot vill ha information 

som är anpassad till hans nivå av kunskap, så även här kom idén med flera valmöjligheter in, där 

användaren själv kan välja hur mycket av något den vill höra. 
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4. Varför är de delarna i designen som tas fram viktiga för applikationen? 

Delarna är viktiga för att de uppfyller de mål och behov personorna har, samt att de krav som har 

tagits fram pekar mot sådana delar. Möjligheten att både kunna planera sin tur och kunna välja en 

egen tur härstammar från personorna, där Klas gärna själv väljer hur han ska gå då han ofta känner 

till landskapet han går i medan Elin vill ha det snabbt och enkelt då hon ofta ger sig ut på spontana 

utflykter i naturen. Denna del är alltså viktig för att uppfylla både Klas behov att planera men även 

Elins spontanitet. 

Att stationerna är interaktiva kommer främst från användandet av ramverket Minnesmark men 

kan även ge nya dimensioner till användaren, vilket Elin gärna vill ha. Möjligheten att välja den 

informationsmängd som ges vid varje station är flexibelt och användaren kan själv bestämma hur 

mycket eller litet denna vill ha berättat om området. Elin gillar flexibla lösningar men samtidigt 

möjligheten att gå i sin egen takt. Klas känner ofta till områdena han går i och vill då ha möjligheten 

att hoppa över information som han redan vet. 

Om användaren vill kan denna under turens gång dra ner ett drop down-fönster för att se var 

denna befinner sig på turen. Här kan användaren även läsa mer om olika stationer, välja att gå till 

en ny station och på så sätt lägga in den i turen samt välja att hoppa över en redan befintlig station 

i turen. Detta skapar en flexibilitet i och med möjligheten att exempelvis hoppa över sådant som 

verkar ointressant eller användaren redan känner till, som för Klas, eller korta ner turen eller 

förlänga tiden beroende på hur mycket tid användaren har, vilket Elin anser är viktigt. 

När turen är slut kommer användaren till en slutsida där den får återkoppling till turen genom att 

kunna se vilka stationer den har besökt men även ta reda på var den kan hitta mer information om 

de olika stationerna. Att själv kunna leta reda på information är något som passar in på Klas, då när 

ett intresse väcks för honom vill han gärna veta mer. 
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5 Slutsatser och framtida arbete 

5.1 Utvärdering av validitet 

Användning av valideringsstrategier som nämns under punkt 3.5 Procedur för att säkerställa 

validitet, ökar projektets validitet. Projektet skulle kunna ha fått högre validitet exempelvis 

genom att skapa designen i en grupp istället för att en enskild person står för majoriteten av 

designprocessen. Även om det har varit viss forskartriangulering i projektet så skulle denna 

kunnat vara bättre genom att vara fler inblandade under hela designprocessen istället för 

endast under vissa delar. Goodwin(2009) tar upp vikten av att jobba i grupp när det kommer till 

design och menar visserligen inte att det behövs många som designar, men att det alltid är bra 

att ha någon att bolla med oavsett problem eller förslag. 

En utvärdering är ett viktigt sätt att skapa validitet i ett projekt. Genom att utvärdera går det att 

eliminera problem och omskapa delar. I detta projekt skedde endast en utvärdering. För att få 

en högre validitet skulle det vara bra att utvärdera och omdesigna tills det inte märks någon 

skillnad mellan utvärderingarna längre. Detta är självfallet en tidsfråga, men åtminstone mer än 

en utvärdering kan nog vara bra att göra för att se att rätt sak ändrades på från den första 

utvärderingen. 

5.2 Sammanfattning av slutsatser 

Det som har framkommit är att det ska vara flexibelt att använda applikationen och att den i sin 

tur ska bestå av flexibla lösningar. Detta görs bland annat genom att kunna planera en egen tur 

eller välja en som redan är färdig. Det ska även finnas återkopplingar i applikationen. Detta 

finns till exempel i slutet då användaren kan se turen den gått. Här finns även en praktisk 

återkoppling; användaren kan gå tillbaka till startskärmen igen. 

En målinriktad design går att använda för att få fram en design till en applikation som ska 

användas i en miljö med kulturhistoriska arv. Denna går att använda både som metod men ger 

även resultat, både i form av slutgiltig design men även krav och personor kan ses som resultat. 

5.3 Stöd för slutsatser 

Genom användandet av en målinriktad designprocess av Goodwin(2009) framkom ett slutgiltigt 

resultat, men innan denna process valdes bestämdes det att ramverket Minnesmark skulle 

användas som grund för applikationen. Minnesmark användes speciellt vid designandet av 

stationerna då det kan använda sig av flera funktioner från en iPhone, som är telefonen 

ramverket fungerar på. Ramverket kan använda både audio och video vilket är med i alla 

stationer i den slutgiltiga designen. Det kan även använda förstärkt verklighet, då en 3D-modell 

läggs över verkligheten. Denna funktion används i den sista stationen och från utvärderingen 

framkom det att den var uppskattad.  

Ramverket användes även vid andra delar så som kompassen och möjligheten att ändra sin tur, 

då dessa är beroende av GPS-funktionen för att fungera.  

Huvudsakligen är hela designen formad av personorna och deras krav, både från deras behov 

och mål men även deras scenarier. Elin vill ha det flexibelt och på så sätt behövde informationen 

presenteras sätt som är flexibelt vilket yttrade sig i att ha med valmöjligheter i designen. Klas 

anser det viktigt att informationen som ges är anpassad till hans nivå, så även han vill ha 

valmöjligheter in i bilden. Möjligheten att själv välja hur mycket av något användaren vill höra 

och hur mycket information den vill få kom från dessa krav. 
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Möjligheten att både kunna planera sin tur och kunna välja en egen tur härstammar från 

personorna, där Elin vill ha det snabbt och enkelt då hon ofta ger sig ut på spontana utflykter i 

naturen medan där Klas gärna själv väljer hur han ska gå då han ofta känner till landskapet han 

går i. Denna del uppfyller då både Klas behov av att planera men även den spontanitet, och 

flexibilitet som Elin vill ha.  

Att kunna planera om turen när den är igång kom främst från Elin och hennes behov av 

flexibilitet och valmöjligheter. Då Elin inte planerar så mycket kan det hända att hon går en tur 

som är för lång, och då kan det vara bra att korta ner den genom att välja att hoppa över några 

stationer. Men även Klas påverkade denna funktion då även han kan finna ett behov av att 

hoppa över stationer som visar information han redan känner till eller lägga till en station han 

vill veta mer om. 

Alla stationer som är med i designen är interaktiva vilket främst kommer från användandet av 

ramverket Minnesmark men även för att det kan ge nya dimensioner för användaren, vilket Elin 

gärna vill ha. Möjligheten att välja den informationsmängd som ges vid varje station är flexibelt 

och användaren kan själv bestämma hur mycket eller litet denna vill ha berättat om området. 

Elin gillar flexibla lösningar men samtidigt möjligheten att gå i sin egen takt. Klas känner ofta till 

områdena han går i och vill då ha möjligheten att hoppa över information som han redan vet. 

På slutsidan får användaren återkoppling till turen genom att kunna se vilka stationer den har 

besökt men även ta reda på var den kan hitta mer information om de olika stationerna. När ett 

intresse väcks för Klas så vill han veta mer, och därför finns möjligheten att se vart det går att 

hitta mer information med.  

5.4 Konsekvenser och implikationer av slutsatserna 

Genom att inte endast fokusera på den slutgiltiga designen utan även hela designprocessen, och 

på så sätt ha med det i frågeställningen blir processen en del av både resultatet och slutsatsen. 

Detta projekt belyser den målinriktade designprocessen i ett praktiskt exempel; visar hur det 

går att gå tillväga att använda Goodwins(2009) sju steg i en fallstudie för att få fram en design 

till en applikation. Genom att inte bara förklara tillvägagångssättet utan även visa resultaten av 

de olika stegen visas en tydlig bild av hur processen kan se ut och hur en användare av denna 

metod kan gå till väga. 

Denna process är självfallet inte den enda som går att använda för att få fram en design till en 

applikation, men vad detta projekt visar är att processen är användbar för att komma fram till 

en slutgiltig design för en applikation som ska användas i kulturhistorisk miljö och att den även 

ger resultat då det framkom en slutgiltig design.  

Goodwin strukturerar tydligt upp alla delar inom den målinriktade designmetoden som hon 

finner är viktiga men menar ändå att det går att vara flexibel med dem. Det är inte meningen att 

dessa ska följas slavisk utan att de måste anpassas bland annat till de resurser som finns. För en 

nybörjare av metoden kan det kännas tryggt att noga följa dessa steg för att sedan gå utanför 

när vanan infinner sig. Att praktiskt tillämpa Goodwins sju steg och strukturera delar i 

rapporten efter dem kan förhoppningsvis medföra att processen blir mer konkret och 

lättillgänglig för framtida designers.  

Detta projekt följde de steg som Goodwin nämnde med viss justering till resurser och andra 

omständigheter.  I det tidigare skedet användes stegen i metoden flitigt, ganska nära det sättet 

Goodwin beskriver, men senare separerade dessa. Tydligast märktes detta då projektet ansågs 
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behöva en utvärdering av designen för eventuella förändringar, medan Goodwin menar att en 

utvärdering är mindre viktig och att det oftast endast behövs till designer där det är mycket 

viktigt att inget går fel, exempelvis inom sjukvård. Då applikationen och designen till denna i 

projektet var helt ny ansågs det vara en självklarhet att göra en utvärdering. Att korta ner och 

förminska vikten av en utvärdering var en av de delar som var mindre bra i användning av 

Goodwins steg i en målinriktad designmetod. 

Genom att under designprocessen utnyttja utvärdering av prototypen säkerställs till viss del att 

den slutgiltiga designen är någorlunda användarvänlig och intuitiv. Implikationen av detta är 

förhoppningsvis att resultatet påvisar att vikten av att använda utvärderingar i fallstudier inte 

ska underskattas, då målsättningen är att nå ett designresultat som är tillgängligt och 

användarvänligt för flera typer av användare.  Vidare bygger användandet av flertalet personor 

på samma princip, det vill säga att den därigenom utökade kravmatrisen medför att 

designprocessen tar hänsyn till flertalet typer av användare med olika personligheter och krav. 

Förhoppningen är att ett eventuellt framtida användande av applikationen uppfyller målet med 

projektet; att möjliggöra för människor att lära sig mer om natur och kultur i sin närhet genom 

användandet av en applikation som presenterar information på ett intressant och interaktivt 

sätt. 

5.5 Begränsningar 

Designen som har tagits fram är framförallt till applikationer som används i kulturhistorisk 

miljö, och det är där fokus har legat vid framtagandet. Projektet har använt sig av en sådan miljö 

(Tinnerö eklandskap) under hela processen vilket har lett till att projektet har blivit genomsyrat 

av det valet.  

Målgruppen som valde ut för intervjuerna till personorna var sådana som antingen gillade natur 

eller historia eller en kombination av dem båda. På frågan om hur viktig natur är för dem 

svarade alla fyra eller högre på en skala 1-5.  På frågan om hur stort intresset för historia är 

svarade alla mellan tre till fem. Detta visar på att personorna är baserade på människor med 

medel till stort intresse för både historia och natur vilket i sin tur leder till att hela designen 

influeras av detta. I och med det bör resultatet vara generaliserbart för användning till andra 

liknande miljöer. 

5.6 Framtida arbete 

Designen har en väg att gå innan den skulle kunna bli en färdig applikation. Det är inte bara 

områden som behöver väljas och information som måste hämtas utan även delar i designen som 

behöver utvecklas vidare och detta går att göra på flera sätt. Den slutgiltiga designen skulle till 

exempel kunna utvärderas flera gånger för att få en starkare design samt kunna utvecklas 

vidare. Något som kommer att behövas till ett område som kan inneha många stationer är att 

skapa flera typer av stationer för att ge användaren mer variation.  

Vidare utveckling skulle kunna vara att välja och planera sina turer på en dator istället för att på 

så sätt få mer frihet och större utrymme. Detta är något som vissa i utvärderingen tyckte lät som 

en bra idé, men att det fortfarande skulle vara viktigt att behålla möjligheten att göra det på 

själva telefonen. 
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Appendix 1: Intervjumallar 
A: För intervju av persona 

Jobb, ålder, kön 

Bakgrund, berätta om sig själv som privatperson 

Tekniskt kunnande (vad för mobiltelefon) Hur använder du din mobil? 

 

1. Natur och ta sig till platser 

Hur viktig är natur för dig, skala 1-5 

Hur viktigt är det att det finns närhet till natur där du bor, skala 1-5. 

1. Gillar du att vara ute i naturen? Hur länge brukar du vara ute iså fall? 

2. Brukar du åka (bil/cykel) för att kunna komma ut i naturen? Hur långt kan du tänka dig att åka? Har du någon 

favoritplats som du brukar komma till ofta? 

3. Vilka naturområden känner du till i Linköping och var har du varit? Bra/dåliga ställen. 

4. Brukar du ha med någon teknisk utrustning så som mp3-spelare eller mobil? Brukar du gå själv eller med 

andra? Vad gör du/ni då? 

5. Hur är en bra dag att gå ut i naturen? Tid på året? När brukar du göra det under dagen/veckan? Hur gör du 

valet; vad lockar och driver ut till naturen? Vad gör dagen bra? Hur hittar du till platsen? 

6. Hur avgör du vart du ska gå? Varför vill du gå ut i naturen (uppleva, hälsa…)? 

7. Hur mycket tror du att andra människor går ut? Du mer än andra? Vad är deras anledning till att gå ut? 

8. Läser på skyltar! 

9. Vad vet du om omgivningen när du är ute? Vad för kunskap i så fall? Är det viktigt att känna till och vara 

medveten om området?  

10. Tror du att andra tänker på den information omgivningen kan ge? Tror du att andra skulle kunna vara 

intresserade om kunskap om omgivningen? 

2. Linköping och historia 

Hur stort är ditt intresse av historia, skala 1-5 

1. Kommer du från Linköping/Östergötland? Känner du dig för tillfället som en Linköpingsbo? 

2. Har du någon kunskap om Linköpings historia? Har du tagit redat på någon själv eller är det något du har fått 

berättat för dig? Vill du veta mer? 

3.  (OM) Vad brukar du fastna för när det kommer till historia, vad finner du intressant? (Tid, 

arkitektur/dräkter/krig etc.) Stort eller litet (antropologiskt)? 

4. Läser du själv mycket om historia eller vill du hellre få det återberättat? 

5. Tror du att andra finner historia viktigt? Vad skulle få dem att trigga igång och vilja veta mer om 

omgivningen/historia? Vad kan få folk att tappa intresset för historia? Är historia viktigt? Varför/varför inte? 

3. Guidade turer 

1. Vad är intressant att gå guidad tur istället för att gå själv? Vad tjänar man på det? 

2. Har du gått guidade turer förut? Vad för turer? 

3. Ungefär hur långa brukar turerna vara? Lagom, för kort/lång? 

4. Hur många var det som gick? 

5. Den bästa turen/hur skulle en riktig bra tur se ut? 

6. Den sämsta turen/hur skulle en riktigt dålig tur vara? 

7. Har du varit på något alternativ till sådana guidade turer? Hur var dem i så fall? 

8. Vilka förväntningar brukar du ha på guiden? 

9. Vilka förväntningar brukar du ha på själva turen? 

10. Brukar turerna/guiden leva upp till din förväntan? 

11. Har du någonsin gått en guidad tur utan en fysisk guide exempelvis med tekniska hjälpmedel? Hur tror du att 

sådana skulle kunna hjälpa/stjälpa? 

12. Vad skulle få andra att gå på en guidad tur? 

 

B: För intervju av guider 

Berätta om din roll som guide. 

Vad är dina ansvarsområden? 

Vilka olika roller finns det som guide? 

Vem lägger upp turerna och hur planeras de? 

Hur lång brukar turerna vara? Varför? 

Vad brukar ingå i turerna och hur väljs de viktigaste aspekterna ut? Finns det någon slags mall eller pedagogisk 

metod? 
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Hur en lyckad/misslyckadtur ser ut? Vad ger den lyckan? 

Hur vet ni vad för turer som är av intresse för de som går dem? 

Vet du vad det finns för alternativ till guidade turer i dagsläget? 

Vilka är de största fördelarna med guidade turer? Största nackdelarna? 

Använder ni någon teknisk utrustning? Hur tror ni att detta kan förbättras? 

Hur brukar användarna reagera? 

Får ni någon feedback? Hur brukar den vara? Vet ni när ni kommer att få positiv feedback/negativfeedback? 

(Når ni ert mål, få ut Linköpingsborna?) 

Har ni någon tur i naturen? Är dessa annorlunda mot andra? 

Har du varit i Tinnerö eklandskap förut? Varför? Vad var intressant där? 

 

C: För intervju av utvärderingsgrupp, hela turen 

Vad tyckte ni om denna upplevelse? Vad var roligt/tråkigt? 

Hur var helheten? 

Vad tyckte ni om: 

 Starten? Gå till station? Station 1? Station 2? Mitten? Station 3? Station 4? Slutet? 

Var det något som var svårt att göra eller förstå? 

Var det något som fattades eller borde tas bort? 

Vad var det bästa med turen? 

Vad var det sämsta med turen? 

 
D: För intervju av utvärderingsgrupp, delar av turen 

Standardfrågor för alla delar 

Var det något som var svårt att göra eller förstå? 

Var det något som fattades eller borde tas bort? 

Start  

Vad tyckte ni om möjligheten att kunna planera själv eller välja en färdig tur? 

Vad tyckte ni om att planera en egen tur/välja en färdig tur? 

Gå till station 

Vad tyckte ni om möjligheten att kunna se vart man ska? 

Stationer 

Vad tyckte ni om denna station? 

Vad tyckte ni om sätten som information gavs på? 

Station 2: Förstod ni det som att det var ett symboliskt eller fysiskt vägskäl? 

Station 4: Var det bar eller dåligt att det fanns så många olika sätt att få information på? 

Mitten 

Vad tycker ni om möjligheten att kunna ändra under tiden man går? 

Är det bra att kunna läsa mer om stationerna man ska till? 

Slut 

Gav slutet den information man kan tänkas vilja ha när turen är slut? 

Helheten 

Vad tyckte ni om helhetsupplevelsen?  
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Appendix 2: Sammanfattning av intervjuer 
A: Sammanfattning av personaintervjuer 

 M K Em B El C 

Ålder 26 20 22 46 22 25 

Bosatt nu Uppsala Linköping 
(ensam) 

Linköping 
(korridor) 

Linköping 
(Ljungsbro) 

Linköping 
(kollektiv) 

Linköping (sambo) 

Kommer från Åtvidaberg Utanför 
Gnesta,  

Nacka Linköping Blomstermåla,  Alby 

Gör nu Försäljare KogVet KogVet Biologi (ordf. Lkpgs 
ekopark, ordf. 
naturskyddsförenin
gen) 

Undersköterska Industriell 
ekonomi 

Har gjort Pluggade 
människorätt 
+ mycket 
annat i tre(?) 
år 

Djurskötare  Civilingenjör 
(SAAB) 

Textil, hantverk 
och formgivning 

Matematikprogra
mmet 

Intressen Rita, måla, 
skapa, umgås 

Träna Dansa, yoga, 
motionera 

Natur. Naturen är 
huvudfokus. 

Spex, brodera, 
dräkthistoria 

Läsa, sitta vid 
datorn, vandra 

Använder mobil 
till 

Samtal, SMS, 
appar 

Samtal, SMS, 
applikatione
r (facebook) 

Samtal och sms 
(har ej använt 
appar) 

Samtal (har ej 
använt appar) 

Samtal, sms och 
speciellt 
reseapp 

Samtal, sms samt 
diverse appar 

Känner sig som 
Linköpingbo 

Nej, inte nu. 
Gjorde det 
när man 
bodde i Lkpg 

Nej, inte när 
man är 
student 

Nja, under 
terminstiderna. 

Ja, självklart Ja Ja nu, men det tog 
ett tag 

Natur       

Hur viktig är 
natur, 1-5 

4-5, Beror 
på, viktigt att 
kunna vara 
ute. 

4 5, 
naturmänniska 

5 5 5, skulle vilja 
utnyttja det mer 

Hur viktig är 
närhet till natur, 
1-5 

3. Inte nära 
nu men vill i 
framtiden 
gärna bo på 
landet. 

2, inte nu 
men i 
framtiden 

5, jätteviktigt. 
Vill inte bo där 
man måste åka 
långt. 

5 4,5 4, skulle vilja säga 
5 men bor nu där 
det knappt finns 
någon natur. 

Går i natur själv 
eller tillsammans 

Tillsammans Går oftast 
med andra 

Hälften-hälften Oftast själv. Ibland 
med förening 

Ibland med 
andra, oftast 
med hunden. 

Oftast med annan, 
ibland själv. 

Vara ute hur 
länge 

Vanligtvis 
runt  1-1,5h, 
beror på vad 
man  gör. 

Ca 2h  Halv till heldag Minst 1h 1h (vid vandring ca 
1vecka), ibland en 
halv dag. 

Transport till 
naturen 

Gå, cykla. 
Åka bil eller 
buss om det 
är långt 
borta, som 
hem-hemma 

Cykla, gå 
(buss?) hem 

Gå och cykla Gå, cykla, bil (beror 
på avstånd) Kan 
cykla upp till en mi, 
bil 10mil. 

Gå. Kan inte 
tänka sig in i 
hur långt att 
åka för att 
komma till 
natur, men 
kanske en mil 
(bil). 

Cykla (ibland buss), 
gick förr när han 
bodde nära 
skogen. Kan åka ca 
1h med cykel, ca 
2h med buss för 
natur. 

Teknisk 
utrustning 

Mobilen i 
fickan. Musik 
när man är 
själv. 

Försöker 
lämna dem 
hemma 

Mobilen (är 
mp3). Ibland 
lyssna på musik 

Ingen Mobil, Mp3 för 
att lyssna på 
musik. 

Mobil (men 
använder den inte, 
ligger i fickan). 

Naturområden i 
Linköping 

 Vallaskogen, 
Rydskogen, 
Svartåfors... 

Tinnerö, 
Rydskogen, 
Vallaskogen 

Känner till de 
flesta. Är inte så 
förtjust i 
åkermarken. 

Rydskogen, 
Vallaskogen, 
Tinnerö 

Rydskogen, 
Vallaskogen, 
Tinnerö, Kärna 
mosse, norr om 
Roxen 

Favoritplats Skogen och 
området ute 
hos farmor 
som släkten 
äger. 

Hemma Rydskogen, 
närmast. 
Tinnerö 
(Rosenkällarsjö
n) 

Tinnerö 
(beteslandskap) 

Ett 
naturreservat 
vid 
barndomshem
met. Södra 
Öland. 
Rydskogen. 

Tinnerö 
(Rosenkällarsjön), 
förut Rydskogen 
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En bra dag att 
vara ute 

Finns något 
att göra 
under alla 
årstider, 
gärna fint 
väder. 

Vår med 
vitsippor, 
inte blött 
och fint 
väder 

Dagsljus, 
annars pelar 
det ingen stor 
roll. Föredrar 
grönska. Fint 
väder. 

Alla dagar på året 
förutom i kraftigt 
regn eller snöstorm 

En 
söndagsförmidd
ag i april-maj, 
då det är lite 
grönska och 
inte många är 
ute. Fint väder 

Vår, sommar, höst 
(inte vinter). Fint 
väder, svalt men 
soligt. Fåglar får 
vara igång. Helre 
grönska än nakna 
träd. 

Målet med att 
vara ute i 
naturen 

Göra vissa 
saker, oftast 
för att 
slappna av, 

 Ta vara på 
dagen. Frisk 
luft. 
Upplevelse, 
hälsa... ja allt. 
Lätt att slappna 
av.  

Njuta och spana. 
Ibland gå med 
förening för att 
göra specifika 
saker. 

Njuta, hämta 
inspiration till 
det hon skapar 
(exempelvis 
broderi). Leka 
med hunden. 

Avslappnande. 
Känna sig ensam, 
isolerad från 
vardagen och 
andra människor. 
Komma bort från 
samhälle och 
stress. Inte hälsa 
direkt. 

Drivkraften/locke
lsen att gå i 
naturen 

Tyst och 
lugnt, 
kommer bort 
från jobbiga 
saker  

Tystnaden 
som inte 
finns på 
andra 
platser 

Ett tvång. 
Lugnet, komma 
ifrån. Skönt att 
följa vägar. 

 Är galen i 
naturen. Och 
måste vara ute i 
naturen (varje 
dag) för att få 
välbefinnande. 
Njuta av natur 
och 
tystnaden/lugn
et, stämningen. 

Lugnet som 
infinner sig, 
jämfört med 
stadsmiljö. 
Rekreationellt(?) 

Vad gör du i 
naturen? 

Ibland göra 
saker som att 
plocka 
svamp, 
ibland gå för 
motion eller 
bara för att 
det är skönt. 

Plockar 
svamp, bara 
gå, titta på 
saker som 
djur 

Följer en slinga. 
Går. Plocka 
bär/svamp. 
Springer. 

Exkurera, titta vad 
man hittar, spana i 
naturen.  

Går ut med 
hunden (som 
också är galen i 
naturen). Pratar 
när hon går 
med andra, 
leker med 
hundarna. 
Plocka 
bär/svamp 
hem-hemma. 

Promenader i 
skogen (väldigt 
mysigt). Rask 
promenad själv, 
tillsammans kan 
man gå rask 
promenad, eller 
utflykt och fikar 
(picknik). Plocka 
svamp på hösten. 

Bestämma vart 
att gå? 

Hur nära 
något är, 
eller vad man 
ska göra. 
Beror på vart 
man är. 

Hemma 
finns det 
rundor. 
Annars gå 
och se vart 
man 
hamnar. 
Ibland kolla 
upp innan. 

  Närhet, och vad 
syftet är. 

Tiden avgör och 
väder. Lite tid, 
nära ställe, lång tid 
längre bort. 

Vad ger naturen? Avslappning 
och svamp. 

Lugn, 
upplevelse 

Ger något till 
alla sinnen 

 Inspiration Att få leva i nuet 

Går du ut mer än 
andra? 

Nej, men 
skulle vilja gå 
ut mer 

Nej Ja Ja Ja, då hon har 
hund. 

Nej, men vill 
egentligen det. 

Varför går andra 
ut? 

Mest för 
motion, att 
springa. Även 
för att 
komma bort 
en stund. 

Motionera Motion, 
springer, vissa 
kanske plockar 
svamp. 

Motion 
(rekreation) 

Motion 
(speciellt då i 
Ryd) 

Motion. Utnyttjar 
friluftsområdena 
så som Vidingsjö 
och Rydspåret. 
Finns även dem 
med andra 
anledningar. 

Medvetenhet om 
området 

Där man har 
varit förut 
känner man 
igen sig 
oftast, om 
det inte är 
jättestort. 
Kan ingen 
direkt 
historia. 

Ja, där man 
brukar vara, 
lite om 
naturen 
kanske 
något litet 
om 
historia/kult
ur. 

Läser på skyltar 
när man går 
förbi. Har viss 
topologisk info 
om 
omgivningen. 
Ingen vidare 
historisk 
kunskap, men 
skulle vilja ha, 
ger en extra 
dimension. 

Har kartor med sig 
och har oftast 
information om 
området 
(topologisk) och 
hur det ser ut. Viss 
historisk kunskap 
(standardverk). 
Läser på skyltar 

Inte mycket i 
Linköping men 
där man är 
uppväxt har 
man mer 
kunskap. Har 
fått större 
medvetenhet 
om områden 
som Rydskogen 
efter har varit 
där mycket. 

Kollar ibland upp 
innan. Men oftast 
ingen kunskap, 
kanske en 
någorlunda 
topografisk då man 
kollar upp innan. 
Ingen 
historisk/kulturell 
kunskap. 

Viktig att veta  Inte 
jätteviktigt 

 Intressant Nja, mest kul. Ju 
mer man 

Nej, skulle vara 
intressant men det 
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att veta, 
men kan 
vara kul. 
Läser gärna 
på skyltar 

känner en plats 
desto mer 
respekt får man 
för den. 

är inte huvudmålet 
så man kollar inte 
upp det. 

Andras intresse 
av information 
om området 

Jo, om man 
bor där har 
man nog mer 
kunskap men 
kanske inte 
ett större 
intresse. 

Ja den finns, 
annars 
borde det 
inte finnas 
skyltar med 
information. 

Jaa, om de 
springer på en 
skylt så ja. 

Ja, nyfikenheten 
och intressant att 
veta mer. Speciellt 
om ett sådant 
område som har 
något att berätta. 
Beror på vad man 
har för 
allmänintresse. 

Inte en joggare, 
som är ute för 
motion. Syftet 
personen är ute 
skapar intresset 
för 
omgivningen. 

Vet inte. Har ingen 
aning om hur 
intresserade folk 
är av 
kultur/historia. 

Historia       

Intresse av 
historia, 1-5 

4, är 
intressant 
men  

3, inget man 
tänker på 
varje dag 
men 
intressant 
när det väl 
händer. 

4 (på forntid, 
krig får 2) 

4, intresserad även 
om inte läser 
jättemycket. Har 
haft ett intresse 
sedan tonåren. 

5, historia är 
allt.  

4,av det som är 
intressant historia. 

Kunskap om 
Linköpings 
historia 

Lite. Var på 
en teater om 
Linköpings 
blodbad en 
gång. Kan lite 
om 
Domkyrkan 
och lite om 
innerstaden. 

Lite, vet en 
del om 
Linköpings 
blodbad 
tillexempel 

Väldigt lite, 
böckerna om 
Arn, kan lite 
från dem 
exempelvis 
Vreta Kloster. 
Skulle vilja veta 
mer. 

Ja, ganska bra. Tar 
reda på det själv 
(fembandsverk om 
Linköpings 
historia.) 

Kan lite, har läst 
om historia på 
programmet 
hon studerade, 
har varit på 
muséum. 

Väldigt lite, kan 
inte säga något. 
Vet att staden 
växte när 
universitetet 
öppnade (sådant 
kopplat till honom 
som student). Vet 
historiska platser 
så som domkyrkan, 
garnisonsområdet. 

Hur ta reda på 
information? 

Kan läsa om 
det verkar 
intressant, 
men ibland 
hör man på 
tv och kanske 
läser något 
på skyltar när 
man är ute. 

Läser om 
den finns 
lättillgänglig. 
Ser även på 
dokumentär
er. 

Skönt med 
återberättelse, 
speciellt när 
man är ute och 
går. 

Läser, när man väl 
kollar på tv så blir 
det mest historiska 
dokumentärer. 

Fått mycket 
berättat och 
inhämtat.  Om 
det är 
intressant tar 
hon reda på det 
själv 

Kollar mycket på 
dokumentärer, och 
ibland på datorn; 
googlar saker. 
Vissa saker är 
ganska uppenbara 
(domkyrkan syns). 

Intresset i 
historia 

Gillar 
arkitektur 
och 
byggnader, 
lite mytologi 
också, fast 
det kanske 
inte är 
historia? 
Blandat, det 
mesta kan 
vara 
intressant. 

Om hur de 
levde förr 
(antropologi
skt) och lite 
hemska 
saker 
(blodbad). 
Inte stora 
krig, kanske 
krig mellan 
två byar. 

Äldre historia, 
skillnad ses 
från idag, 
arkeologiska 
fynd än 
arkitektur. 
Forntid. Gamla 
material. 
Evolutionär. 
Inte så mycket 
krig och 
internationella 
relationer. 

Skeenden (krig är 
inte så intressant) 
hur folk levde, 
politiken. 

Byggnader, 
kläder och hur 
de levde. 
Programmet 
hon gick hade 
den 
infallsvinkeln 
(design och 
känslan). Hade 
intresset innan 
men stärktes 
under plugget. 

Intrigerna i krig, 
hur de utlöses och 
hur det har 
förändrat. Politiska 
orsaker och 
maktspel bakom. 
Imperium. Lite 
intresserad av 
andra saker men 
tar inte upp tid av 
informationssökan
de. 

Läsa mycket själv Nja, då 
måste det 
vara väldigt 
intressant. 

Läser gärna 
på skyltar 
om de finns 
men inte så 
mycket 
annars. 

Inte mycket, 
finns inte tid. 

Ja, olika böcker. Ja, vid intresse, 
inte spontant. 

Ja och det är något 
som fångar 
intresset (krig). 
Men gillar även att 
få det återberättat. 
Lättare att ta till 
sig då. 

Historia viktigt 
för andra 

Vissa är 
väldigt 
intresserade 
(hennes 
föräldrar) 
och andra 
bryr sig inte 
alls. 

Jo, det går ju 
så många 
dokumentär
er så det 
finns ju ett 
intresse. 

Vissa är nördar 
och vissa skiter 
i det. Beror på 
skede i livet 
och intresse. 

Stor intresse hos 
vanligt folk, har 
kommit på senare 
år. Många böcker 
om historia har 
kommit ut på 
senaste tid. 

Nej. Många 
tycker nog om 
historia, men 
många tycker 
nog att det är 
tråkigt, torftigt. 
Men det är vad 
man gör det till. 

Ja, vänner har 
samma intresse 
och riktat åt 
samma håll 
(krigets historia).  
Svårt att säga om 
andra människor. 

Vad triggar igång 
folk  

Höra 
intressant 

Speciella 
saker, inte 

Bra 
historielärare. 

Kittla med 
kunskap, om man 

Interaktivt. 
Göra det kul. 

Kräver ett 
åtminstone litet 
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saker om 
något de är 
intresserade 
av, att få 
höra nya 
saker om 
något 
gammalt och 
uttjatat. 

bara vanliga. 
Anekdoter 
och något 
nytt. 

En spännande 
bok om 
historia. En bra 
film. 

får veta lite vill 
man veta mer.  

Medverka. 
Anekdoter 
(arbetarmuséet 
Norrköping är 
bra på det) 

intresse. Historian 
måste presenteras 
på rätt sätt. 

Vad gör att folk 
tappar intresset 

Höra om 
uttjatade 
saker, 
speciellt där 
det inte finns 
ett intresse. 

Samma sak 
hela tiden 
som man har 
fått 
återberättat 
ofta. 

Tråkiga och 
oengagerade 
historielärare, 
andra intressen 
så det inte 
finns rum för 
historia. 

För mycket och för 
dåligt, fel saker. 
Dålig undervisning. 

När det 
presenteras på 
ett tråkigt och 
torftigt sätt. 

Om de har ett 
tappar de det inte, 
kan förlora deras 
uppmärksamhet.  

Är historia viktigt 
generellt? 

Ja, det går att 
lära mycket 
från 
historian, sen 
är det kul 
också att få 
svar på 
varför. 

Ja, annars 
kan man 
göra om 
samma 
misstag. Bra 
att veta 
bakgrunden. 

Kanske, viss 
historia. Inte 
ska hända igen. 
Viss historia är 
praktiskt, hur 
de åt och så. Få 
en bakgrund till 
hur vi 
skapades. 

 Ja, det är viktigt 
att kunna sin 
historia, inte 
bara den 
svenska 
historien utan 
även 
familjehistoria. 
Förklarar varför 
saker blev på 
ett sätt. 

Nej, mer 
intressant. Tror 
inte mycket på det 
med att inte göra 
om samma 
misstag. Kan 
förklara saker. 

Guidade turer       

Gått guidade 
turer förut 

Ja Ja Ja Ja, har själv hållit i 
guidade turer. 

Ja Ja 

Vart Olika ställen. 
På slott och 
muséum, 
även 
stadsvandrin
gar. Inget i 
naturen. 

Gripsholms 
slott, Birka, 
naturhistoris
ka. Inte bara 
muséum. 

Mest muséum 
etnografiska, 
fotografiska, 
moderna... 
färre utomhus. 
Naturreservat 
på Gotland. 
Slott och fyrar. 

Tinnerö... säkert 
fler. 

Mycket på 
muséum då hon 
pluggade. 
Kalmar slott, 
Kalmar stad... 
och många fler 

Gripsholms slott, 
Edinburgh (både 
ute och inne). 
Petronas 
tvillingtorn. Flera 
också. 

Storlek på 
gruppen som gick 

Kanske 15 
pers 

 Blandat  Brukar vara ca 
20 

10-15 pers. 
Gripsholm ca 
30pers. 

Längd på turerna Vet inte 
riktigt, men 
kanske 1h? 

Runt 2h, 
kändes 
lagom. 
Kortare på 
naturhistoris
ka 

30min-1h. 
Lagom, brukar 
inte bli 
uttråkad. Inte 
kortare. 

Runt 2h (Tinnerö) 30min-1h, 
ganska bra tid, 
men beror på 
gruppen. 

1,5-2h (Skottland). 
Lagom då den 
kändes som två 
turer. 

Vad tjänar man 
på, på en guidad 
tur? 

Det 
dramaturgisk
a, mer 
information 
på ett 
intressant 
sätt. 

Information Förståelse, ett 
annat djup. En 
extra 
dimension. 

Vilja veta mer om 
det som det har 
pratats om. 

Slipper hitta 
kunskapen 
själv. Få 
informationen 
inmatad. Får 
veta om saker 
som man går 
förbi varje dag. 

Kunskap, 
naturligtvis. 

En bra tur Går i ett 
intressant 
område, där 
man får se 
olika saker 
även om man 
inte får veta 
om allt.  

Fint väder 
och 
intressant 
omgivning. 
Möjlighet att 
se allt även 
om det inte 
pratas om 
allt utan om 
det som är 
intressantast
. 

Mindre grupp 
10-15pers. Kan 
fråga och få 
engagerade 
svar. 
Connection. 
Variation. 
Sammanhänga
nde. 

Intressant område Bra väder 
(beroende på 
vad för tur), 
intressant. Fin 
omgivning. 

Vad som helst kan 
bli bra med rätt 
guide. Allt kan bli 
intressant. Turen 
måste vara 
relevant för miljön. 

En dålig tur Går med en 
jobbig grupp, 
som stör. 

Regn, 
skrikiga 
barn, ingen 
hör. 

För mycket 
folk, ingen 
variation.  

För ytlig 
information. 

Personer som 
hela tiden 
ställer 
onödiga/irrelev
anta frågor. 
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En bra guide Entusiastisk 
och glad, vill 
vara där och 
lära ut och 
gör det på 
ett sätt att 
man vill höra 
mer. 

Mycket 
kunskap och 
ha intresse. 
Kunna svara 
på saker och 
kunna 
kuriosa. 
Trevlig. 

Bra på att 
prata, ej 
obekväm.  
Ämneskunskap.  

Ligga på rätt nivå, 
inte för detaljerat 
mot vad besökarna 
är på. Lära ut så att 
besökarna vill ta 
reda på mer. 

Entusiastisk om 
ämnet, kunna 
berätta 
anekdoter. 
Väcker intresse 
att vilja veta 
mer, oavsett 
intresse/ointres
se. Väcka 
intresse, triggar 
fantasin. 
Brinnande 
passion 

Engagerad och 
entusiastisk. Verka 
brinna för det han 
berättar om utan 
att vara fånig. 

En dålig guide Uttråkad, 
talar 
monotont, 
finner inget 
nöje i att lära 
och ge ut 
information. 

Uttråkad  Obekväm, 
oengagerade 

Inte anpassar sig 
till besökarnas 
kunskap 

Tråkig trots sin 
kunskap. 

Trött jäkel som 
inte har något där 
att göra, som 
borde vara någon 
annan stans. Svårt 
att fejka 
entusiasm. 

Lever upp till 
förväntningar 

Jo, det 
brukar oftast 
inte vara 
dåligt, ibland 
kan det till 
och med vara 
bättre än 
förväntat. 

Mja, man 
vet inte hur 
det ska vara 
om det är 
första 
gången man 
går. 

Oftast, ingen är 
den andra lik. 
Brukar inte 
vara missnöjd. 

 Har inte mycket 
förväntningar 
då man 
egentligen inte 
vet vad som 
händer. 

Inga särskilda 
förväntningar. Går 
sällan på guidade 
turer. Behövde 
vara mer van vid 
guidade turer för 
att ha 
förväntningar.  

Att gå utan guide Får inte 
samma 
information 
då det blir 
jobbigt att 
läsa på alla 
skyltar 

Ger mindre 
information 
än vad 
guiden gör. 

   Kan vara 
intressant, 
exempelvis ha 
folder. Kan vara 
mer omständligt. 

Att gå med 
audioguide 

Ett bra sätt 
för att gå i 
sin egen takt, 
är också 
billigare, men 
ändå inte 
samma sak 
som med 
fysisk guide. 
Kan lätt bli 
att man 
spolar fram. 

Gå i sin egen 
takt, får 
lyssna igen 
om man 
glömmer 
något. Skönt 
att lyssna 
istället för 
att läsa. 
Asocialt. 

Smidigt, slipper 
läsa på tavla, 
blir i sin egen 
värld(mysigt) 
kan fokusera. 
Ingen direkt 
nackdel. Kan 
vara skönt att 
gå själv. Kan 
vara lika bra 
som fysisk 
guide. 

Kan vara svårt att 
få till på vissa 
ställen. 

Kan vara 
intressant om 
den som 
berättar är 
entusiastisk och 
det man kollar 
på är intressant. 
Spännande sätt.  

Svårt att 
tillgodogöra den 
info man får av en 
guide. Oftast 
tråkigt, behöver 
även kroppsspråk. 
Men omgivningen 
spelar in i hur bra 
en kan vara. 

Vad skulle få 
andra att gå 
guidade turer 

Ett intresse 
av det som 
det pratas 
om. 

Ryktesvägen 
att turen är 
bra. 

Intressant 
område, tid 
och tillfället.  

 Svår fråga, är 
svårt att ens få 
folk tycka 
kultur/historia 
är intressant. Få 
dem att förstå 
att det är mer 
än tavlor. 

Tillgänglighet, 
smidigt. Vill inte 
behöva styra upp 
något till nästa 
tisdag. Inte för 
stora folkgrupper. 

Fördelar med 
fysisk guide 

Lättare att ta 
till sig 
information, 
turerna blir 
olika från 
gång till 
gång, någon 
att prata 
med. 

Blir mer 
levande. Ett 
vinnande 
koncept. Kan 
svara på 
frågor 

Ställa frågor 
och få veta mer 

  Prata med guiden 

Nackdelar med 
fysisk guide 

Ibland kan 
det kosta 
mer än vad 
det är värt. 
Sen kan det 
vara svårt att 
passa in 
tiderna. 

Dyrt och inte 
särskilt 
flexibelt då 
det går på 
speciella 
tider. 

Tid och tillfället 
(flexibilitet) 

  Inte särskilt 
flexibelt. 
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B: Sammanfattning av utvärderingsintervjuer 

AnAn, hela turen 
 Första gången man går vill man nog välja en färdig tur för att nästkommande gånger kunna planera en egen, när 

man känner till området bättre. 
 Kul, rolig idé. Nog många det skulle passa. Var skeptisk mot det, är inte så mycket naturmänniska men det var 

roligt ändå. 
 Tror att föräldrar gärna skulle dra med sina barn på detta. 
 Svåraste är att komma igång innan man egentligen vet vad det är. 
 Svårt med zoomen men den ska ju inte vara med sen. Var annars bra 
 Jättebra att planerad och välja själv. Går man många gånger så hittar man nog sina favoritstationer och då är det 

bra att kunna välja själv. 
 Tydligt med hur man skulle göra vid start, när man väl lyckades zooma in. 
 Oklart att man kunde trycka på bilderna för mer info, kanske någon mer informativ text som säger att det går, 

ramar runt och göra det mer uppdelat. 
 Bra att stationerna var varierande och att man kunde välja. Bra med både bilder och filmer, det blir mer 

interaktion då. Tråkigt om det alltid skulle vara samma sak. 
 Information om inte bara historia utan även om naturen och olika lavar, om man tänker det sig för små barn i 

lärandesyfte. Men om det är tänkt för mer vem som helst och vuxna så vet jag inte riktigt… 
 Mer lärande om man ska satsa på barnfamiljer. Behövs inte om målgruppen är äldre. 
 Svårt att säga vilken den bästa stationen var, de är bra på olika sätt då de är varierande gör att helheten blir bra 

och då är det svårt att ta ställning till juste en. 
 Bra att få en återkoppling. Skulle kunna vara mer information, hur långt man faktiskt har gått, hur långt det 

faktiskt tog skulle vara roligt men inte nödvändigt. 
 
JoCa, station för station 

Start 

 Annat ord än kollage (”valda” stationer/tur/platser istället). Otydligt kollage? Otydligt att det går att trycka på 

bilder 

 Information om tillvägagångssätt (start  planera tur) 

 Oklart hur stationer väljs(?) 

 Bra att få hjälp att hitta till platsen 

 Smidig att planera 

 Inte jättetydligt hur man bygger/väljer turen, inforuta emellan om hur det går till att planera tur. 

Idé att ha punkter att välja själv, bra och enkelt. 

 Välja sevärdhet istället för att välja platser. Planera tur efter vad man vill se. Men då kanske man får ett väldigt 

stort område. Sekundär möjlighet 

 !!Gråmarkerade bilder av stationer som ligger i närheten, då kan man välja lite utifrån sevärdhet utan att det 
blir för utspritt!! 

 Huvudfunktion, så som det är. De flesta vill nog gå en viss bana, inte random. Man är nog ute efter naturen mer 
än sevärdheter. 

 När tur är vald, se att knappen ”sparad tur” blir aktiverad, för att se att det blir en skillnad/förändring på 
startskärmen. 

 Bra att det inte är så mycket saker, sparsmakat och tydligt, inte för många val. 
 
Station 1 
 Bra att få en introduktion på vart man är och vad området handlar om. Bra om man inte har någon koll på 

stället 
 Kul att få val, interaktivt 
 Förbättra, se på karta var saken hittades 
Station 2 
 Oklart om det är ett fysiskt eller symboliskt vägskäl (båda två fungerar ju) 
 Trodde att et var ett bokstavligt vägskäl och man valde vilket håll man ville gå 
 Möjlighet att gå tillbaka om man vill höra om den andra (på förra fick man höra om allt) 
 Höra mer information om varje del för att få en klarare bild om vad det handlar om. Nja, det förtar idén lite, 

bättre att höra om det då man kommer till platsen. Men en liten text kanske. Kan användas vid ett riktigt 
vägskäl. 

Välja ny station 
 Väldigt tydligt när man väl förstod vilka man hade besökt och vilka man hade kvar att besöka. Tydligare 

koppling när man väljer turen (färgmässigt var det oklart) gröna som man ska besöka, blå som man har 
besökt, röda som man inte är valda 

 Instruktion om hur man gör. En ruta längs ner (som på en stor karta) som visar vad punkterna betyder 
(symbolförklaring) 
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 Lätt att byta, bra att få se vad man tänkte välja bort. Inte massor onödiga knappar. Straight forward 
Station 3 
 Tydlig och bra men var inte konsekvent med den första, blir svårt att förstå då. Förväntade sig något mer men 

det var bara samma bilder som förut. 
 Tydligare att det går att klicka på bilden, för det kan vara svårt att veta. En till ruta under med text så att det går 

att läsa lite. 
 Pilar till nästa bild och delen som upptas av knapparna kan vara mer info istället 
 Bildspel 
 Mer info om man klickar på en av gårdarna, ex. en film om den eller audio till bilden. Hellre film eller ljud än 

text, fakta kan man läsa när man kommer hem. 
Station 4 
 Rolig variation på sätt man kan ta till sig information men ändå i linje till det som var i början. 
 Bra att det ar olika sätt (text, audio, video) blir tråkigt med en station med ex. bara text. 
 Instruktion om att man ska panorera med kameran. 
Slut och helhet 
 Bra med återkoppling.  
 En tydlig information om stationerna (alla på samma ställe) som går att se under tiden när man går 
 Kunna se vilka stationer man har varit vid, under andra turer. Viktigt, för då slipper man komma dit och märka 

att man är vid stationer som man redan har sett någon annan gång. 
 Borde köras lokalt på telefonen inte bara på dator, och på telefonen kunna se vart man har varit tidigare. 
 Bra som helhet, men blir lite svårt när man inte går hela turen. 
 Funktionerna var bra, upplägget. Informationen presenterades på ett bar sätt. 
 Föreslagna fikaplatser, trevligt att den rekommenderar. Kanske kan locka ut folk som inte är intresserade av 

annat än att sitta och äta bullar. 
 Bra att kunna sitta hemma och planera, men ändå väldigt enkelt kunna välja om sin rutt. 
 Längden på informationen, lagom mycket info, på varje station. Man skulle tröttna om det är en slinga där 

stationerna ligger tätt. Och efter det kommer upp vart man kan hitta mer info i slutet så kan man ju kolla vidare 
på det man har blivit intresserad av. Allt behöver inte berättas vid stationerna. 

 Kunna aktivera en favoritpunkt, precis som att man borde ha en historik över vilka punkter man besökt så 
borde man kunna markera sådana man uppskattat extra mycket. Borde vara gul, eller en stjärna. 

 
FaAn, hela turen 
Start 
 Intressant, spännande. Lyssna på sådant man inte hade tänkt på 
 Tekniska var undermåligt 
 Flashigare, kommer fånga en bättre. Men estetiken är inte så relevant nu 
 Trycka på hela turen eller ett plustecken eller något för att välja en tur. 
 Mer instruktioner på skärmen för att förtydliga. Var förvirrande i nuläget. 
 Veta hur många rundturer det finns. Visa i en lista istället/tillsammans med karta, ändra vy. Kanske behövs när 

man gjort det flera gånger 
 När man klickar på en sak i listan så kan den markeras på kartan. Jämföra turer med varandra. 
 Bra att se vart man startar 
Stationer 
 Rösten kommer vara svår att höra ibland (ex när det är blåsigt) så ibland kanske det borde vara en text till. 

Möjlighet till text? Läsa text efteråt eller före om man vill. 
 Bra att få lära sig så mycket som man inte tänkt på innan 
 Flera bilder 
 Bra att et var interaktivt 
 Mer ljud saknades, ljud som relaterar till själva saken man ser. Ex. vid trumman så kan det vara en trumma i 

bakgrunden. 
 Men ljud kanske inte hör så bra om det är blås och många som är med. Högtalare utplacerade som mobilen 

kopplas automatiskt till. 
 Borde kunna gå att välja båda, man vill kunna få tag i all info som finns. Begränsat om det bara går att välja en. 
 Verkar vara ett riktigt vägskäl, men skulle kunna vara ett symboliskt. 
 Om det är ett fysiskt så borde man kunna gå tillbaka till vägskälet för att kunna se/gå den andra vägen också om 

man vill. 
Byta station 
 Svårt att veta vilken man skulle trycka på. 
 Förklaring om vilka färgerna är 
 Ska kunna välja tillbaka om man tryckt bort 
 Bra idé, valfrihet 
 !!!Tydligare info om att man kan läsa vidare, de märkte den inte!!! 
 Liten beskrivande titel ovanför punkten för att veta vad det är 
Stationer 
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 Gillar bättre den första stationen, ska inte behöva höra alla tre om man bara vill höra en. Bättre med en liten 
introduktion om dem istället 

 (Sista stationen) Gillar att det var interaktivt och att det skilde sig från de andra stationerna, kändes mer 
modernt. 

 Kul med film, men kan vara svårt om det är mycket sol och vind. 
 Roligt om filmer och ljud är mer passande till situationen 
 En karaktär från platsen berättar historien själv. 
 Bra att det var en blandning mellan text/audio/video, blir mycket av en sak annars.  
Slutet 
 Bra att det går att trycka och läsa om bilderna som visades i kollaget,  
 Var ganska otydligt att det gick att trycka på bilderna. Kanske en ram för att visa att de är tryckbara. Inforuta 

om att det går att trycka. 
 Eftersom bilderna låg över varandra så blev det mer otydligt att de var klickbara. Då tror man bara att de är 

bilder. Måste vara något som gör att de ser inbjudande ut att klicka på. 
 Bra att kunna leta mer information sen genom inforutan i slutet. 
 
CrJo, station för station 
Start 
 Bra idé att både kunna planera och välja färdig. 
 Måste vara ok-knapp efter man planerat, inte vara i kollaget, vilket inte är tydligt. 
 Kartan är klumpig eftersom man måste trycka sig fram för att se vad det finns för info (stationer?). Idé att ha 

alla stationer man kan välja uppradade på sidan och sen markeras det ut (bocka för). Åtminstone i planera tur. 
Station 1 
 Mer text, inte bara audio. Behöver inte stå det som sägs men lista upp de viktigaste fakta, kort sammanfattning. 
 Fler bilder och kanske bildspel på varje. 
Station 2 
 Intressant fakta. 
 Fortfarande, skriven fakta! Likt det som är ute i höger på Wikipedia. Bra att kunna läsa även om det är uppläst. 
 Bra idé att kunna välja väg. Men går inte det emot det med planeringen. 
 Dåligt att man inte kan gå tillbaka och höra om den andra. 
 Om det inte är ett fysiskt vägskäl så finns det ingen mening med det. Förvirrande att använda ett symboliskt när 

det finns fler saker att berätta om i miljön. 
Mitten 
 Bra idé att kunna byta under tiden. Valfriheten blir större. 
 Om man har valt tur och planerat tidigare så är det lättare att förstå hur det gick till. Skulle nog varit krångligare 

om man hade valt en färdig tur istället. 
 Färgerna var inkonsekventa 
 
Station 3 
 Annorlunda mot första stationen, kan förvirra eftersom det inte fungerar på samma sätt. Inkonsekvent. Inställd 

på att det skulle bli audio då man tryckte på knapp men det blev det inte. 
 Göra den mer som en egen form på station 
 Bättre att det läses upp när man klickar på bilden 
 Info när man trycker på bilden, bra men borde vara en sammanfattning om det ändå är audio också. 
Station 4 
 Bra station 
 Bra att det var variation hur info presenterade (text/audio/video) 
 Film kan vara problem, eller både ljud och film.  
 Har svårt att gå runt och få något berättat för det kan man lika gärna få på youtube på datorn hemma. Hellre 

text kanske. 
 Om man är fler som kollar så blir det jobbigt med ljud och film. Det skulle gå att lösa om en i gruppen läser högt 

för andra det som är skrivet. 
 Om alla behöver en smartphone och ha hörlurar inkopplade så försvinner det sociala för att man måste 

koncentrera sig på det. 
 Om det är mycket ljud runtom så kan det vara svårt att höra 
Slutet/helhet 
 Om man lyckas med informationen att den är sammanfattad så kan den vara bra att ha med sig men blir det för 

mycket så kommer man nog att lägga ner den. 
 Man vill kunna gå ner på djupet, i appen, länka eller sådant till djupare info. Om det är ett intressant ställe så 

kanske man stannar där och vill veta mer. 

 Bra att få vart man kan hitta mer info i slutet, men borde finnas under tiden också. Man tappar lätt intresset när 
man gått ifrån en station men när man väl är där kanske man vill ta reda på mer. På så sätt går det att anpassa 
längden.  



56  

Appendix 3: Storyboards för detaljscenario 
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