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Abstract

This is a degree project in Information design, focusing on informative illustration. 
I have been studying how I can develop the existing zoo application and facilitate 
planning before visiting Kolmården zoo for the target group parents of young chil-
dren, using illustrations.This problem will be solved with a planning tool that will 
exist in the developed zoo application.The Kolmården zoo application was devel-
oped with the functions of animal information, the map and the saved visits, but 
the focus of this thesis was to design the planning tool.

The research methods used for the analysis of the application were analysis of the 
image style and usability testing. The research aims to analyze the existing 
application, see the benifits and deficiencies with the application, develop it and 
then create a planning tool. One purpose of the usability tests was to see how 
knowledgeable people in the area and the target group interacted with the developed 
prototype. The usability tests were also used to see if the utility was working well 
and whether the contents of the prototype were easy to understand. The tests were 
divided in two. In the first test the informants were knowlegeable people in the 
area of Information design. In the second round the informants were targetgroup 
parents with young children. The problems reported from the first test round were 
modified in the prototype so that the new prototype was used in the second test 
round.

The design concept of this paper is a developed proposal of a prototype of a zoo 
application for Kolmården zoo. The application is made in Flash with an image of 
an iphone as a frame around the application itself. This was done so that the users 
would get the feeling that it was an application for iphone.

A study about developing Kolmårdens
 animalparks current zoo application and it´s usability 

and creating a practical planning tool.

Keywords:
Information design, application, animal park, interaction, usability, Iphone
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Sammanfattning
Detta är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning informativ 
illustration. Jag har studerat hur den befintliga zooapplikationen kan utvecklas och 
hur man kan underlätta planeringen inför ett besök på Kolmårdens djurpark för 
målgruppen småbarnsföräldrar, med hjälp av illustrationer. Detta problem skulle 
lösas med ett planeringsverktyg som skulle finnas i den framtagna prototypen. 
De funktioner som utvecklats i den framtagna prototypen är djurinformationen, 
kartfunktionen och sparade besök, men den stora delen i arbetet var att gestalta ett 
planeringsverktyg.

Metoderna som användes för informationshämtningen var analyser av zooapplikationer 
och användartester. Forskningen syftade till att analysera den redan befintliga 
applikationen, se fördelar och brister, utveckla dessa och sedan gestalta ett 
planeringsverktyg. Användartesternas syfte var att se hur kunniga personer i 
området informationsdesign samt målgruppen interagerade med den framtagna 
prototypen. Dessutom för att se om användbarheten fungerade väl och att 
innehållet i prototypen var lättförståeligt. Användartesterna delades upp i två 
omgångar. I den första testomgången var informanterna kunniga personer i 
området informationsdesign och i den andra omgången var informanterna
 målgruppen småbarnsföräldrar. De problem som upptäcktes från den första 
testomgångens prototyp ändrades så att en ny prototyp visades upp i den andra 
testomgången. 

Gestaltningen i detta arbete är ett utvecklat förslag på en prototyp av zooapplikationen 
för Kolmårdens djurpark. Applikationen var framtagen i Flash med en bild på en 
iPhone som fungerar som en ram runt själva applikationsinnehållet. Detta gjordes 
för att informanterna skulle få känslan av att det var en applikation för iPhone.

Nyckelord:
Informationsdesign, applikation, djurpark, zoo, interaktion, användbarhet, Iphone
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1 Inledning

Problemet uppmärksammades i en diskussion med några småbarnsföräldrar. Vi 
kom fram till att det inte fanns ett snabbt och bekvämt sätt att planera ett besök 
på Kolmårdens Djurpark. Föräldrarna tyckte att det idag inte fanns ett smidigt och 
bekvämt sätt att planera sitt besök i minsta detalj. De brukar få kartor vid entrén 
och släpa på kartorna genom hela parken, vilket är obekvämt och tar mycket tid. 
Målgruppen tycker att tid är kvalité och de vill få ett så effektivt besök som möjligt. 
De tyckte att ideén på att utveckla en applikation som närmare bestämt fungerar 
som ett planeringsverktyg, var jättebra. Redan då kände jag att detta var ett bra 
informationsproblem som kunde lösas med hjälp av illustrationer. 

1.3 Problembeskrivning

I detta kapitel förklaras syftet med arbetet och beskriver problemet.

Syftet med detta examensarbete var att utveckla Kolmårdens befintliga 
applikation och dess användbarhet och skapa en funktion med inslag av bildmäs-
sigt berättande. Detta skulle underlätta planeringen inför ett besök på Kolmårdens 
djurpark för småbarnsföräldrar och ska resultera i en framtagen prototyp av en 
applikation.

Kolmårdens befintliga applikation är idag en komplettering av hemsidan. Man 
måste ha använt hemsidan innan man kan använda och förstå applikationen. 
Om man inte har använt hemsidan är det svårt att förstå vissa delar i applikationen. 
Exempelvis finns det färgkodning för olika områden på kartan men det står inte 
förklarat någonstans vad färgfälten står för. Problemet idag är att småbarnsföräldrar 
inte kan planera sitt besök på djurparken med hjälp av enbart applikationen. Målet 
är att göra applikationen lätt att förstå och lätt att använda så att applikationen blir 
ett eget planeringsverktyg som kan användas självständigt utan hemsidan till hjälp. 
De problem som analyserats från Kolmårdens applikation ska lösas med illustrationer. 
Dessa illustrationer ska berätta något viktigt om innehållet och därefter hjälpa 
målgruppen att planera sitt besök.

1.1 Bakgrund

1.2 Syfte
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I detta arbete utvecklas en prototyp av en applikation (med hjälp av programmen 
Adobe Illustrator CS5 och Adobe Flash CS5). Prototypen kommer däremot 
programmeras och fungera som en iphone men på en dataskärm. I det utvecklade 
förslaget kommer målgruppen kunna interagera med i stort sett hela prototypen. 
Vissa delar kommer inte vara aktiva men de finns med i prototypen för att ge en 
helhetsbild om hur prototypen kan se ut. De funktioner som kommer utvecklas 
är kartfunktion, djurinformation, sparade besök och en planeringsfunktion. 
Arbetet avgränsades också genom att bara tolv av djuren illustrerades och på 
djurinformationen ges två exempel. Arbetets fokus ligger i planeringsfunktionen 
och det är den enda helt gestaltade funktionen i prototypen. I kartfunktionen 
djurinformationen och sparade besök görs det enstaka knappar som fungerar att 
interagera med. Målet är att ge informanten förståelse om hur funktionerna i 
applikationen fungerar och ser ut. Meningen var att målgruppen skulle interagera 
med applikationen och få information på ett snabbt sätt. 

Målgruppen som ska använda applikationen är småbarnsföräldrar som har barn 
i åldrarna 0-8 år. De ska någon gång använt en smartphone eller ägt/äger en 
smartphone. Definitionen av målgruppen gjordes när jag diskuterade problemet 
med småbarnsföräldrar. Det verkade rimligt att ha åldrarna 0-8 år för att då är barnen 
tillräckligt små för att inte orka gå runt i en hel djurpark. Småbarnsföräldrarna är min 
direkta målgrupp och de ska använda sig av applikationen. Även barnen ska 
inkluderas i användandet och det gör att barnen blir den indirekta målgruppen. 
Fokuset i arbetet är hos den direkta målgruppen (småbarnsföräldrar), men även 
den indirekta målgruppen (barnen) kommer vara i åtanke när illustrationerna och 
layouten gestaltas.

1.5 Avgränsning

1.6 Målgrupp

• Hur bör bilderna och gränssnittslayouten utvecklas och gestaltas i Kolmårdens 
applikation för att på ett bättre sätt hjälpa småbarnsföräldrar att planera sitt 
besök i god tid innan besöket på djurparken?

1.4 Frågeställning

Redan från början insåg jag att jag inte ville göra en broschyr eller folder av något 
slag. Målgruppen mister då friheten att själv välja vad de vill göra och se. Innan jag 
utformade en slags gestaltningsidé var grunden i mitt arbete att jag ville underlätta 
och utveckla det som redan fanns idag. Det vill säga den redan befintliga 
applikationen och de kartor man får vid entrén. Detta var anledningen till varför 
jag valde att göra en applikation istället för en broschyr, folder eller liknande.
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Examensarbetes tema är inkludering och exkludering. Inslag av inkludering och 
exkludering finns med genom hela arbetet. Exempelvis inkluderas barnen i 
användandet av prototypen för att de ska känna sig som en del av planeringen. Detta 
har jag tänkt på när jag har utvecklat de illustrationer som finns i applikationen. I 
de applikationer som analyserades, kunde inte barnen vara en del av användandet på 
samma sätt som med den framtagna prototypen. De andra applikationernas 
innehåll var för komplicerade för barnen att förstå.

Människor med röd-grön färgblindhet har inkluderats i gestaltningen. När kartan och 
de färgade områdena gjordes användes en funktion i Illustrator som visade toner så 
som färgblinda personer ser färger. Det valdes toner som skilde områdena åt så att 
personer med röd- grön färgblindhet kunde uppfatta de olika färgområdena. Detta 
ansågs vara viktigt som en inkludering för att det finns cirka 7 % män i Sverige 
som har röd-grön färgblindhet och mindre än 1 % av alla kvinnor i Sverige har 
röd-grön färgblindhet(Capio medocular, 2012).

1.7 Tema
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När man tar fram en produkt ska man lära känna sin målgrupp så att man ser 
vad deras behov är. Wearn et al skriver när man ska göra en bra informationsbild 
måste man tänka på målgruppen och vad mottagaren vet om det man ska berätta 
om (2003, s.154). HCD (Human Centered Design) har samma princip med att man 
måste ”känna användaren” för att skapa en bra produkt, och att dess användbarhet 
och begriplighet förbättras genom att man lär känna sin målgrupp(Norman, 2005, 
s.14). Tänket att känna användaren har applicerats i arbetet på flera ställen.

Den direkta och indirekta målgruppen har varit i åtanke när bilderna illustrerades. 
Jag ville inte att bilderna skulle vara för barnsliga och inte heller för realistiska. 
Uttrycket “barnslig bild” i detta arbete är en bild som är enkelt utformad med 
starka färger. Detta valdes att tas med i illustrationerna för att inkludera barnen. 
Den direkta och indirekta målgruppen skulle då förstå vad som ville berättas med 
bilderna. Bildmanéret som ville åstadkommas var en slags blandning av realistiskt 
manér och serietecknarmanér. Bilderna på djuren skulle spegla verkligheten så 
att man snabbt ser vad det är för djur. McCloud nämner i boken Understanding 
Comics att på en förenklad bild reagerar människor mer på än en realistisk bild, för 
att budskapet förstärks genom förenkling (1993, s.30). Han skriver också om det 
universella bildskapandet. Ju mer tecknat ett ansikte är, desto fler människor kan 
ansiktet beskriva (McCloud, 1993, s.31). Även fast ett fotografi ger en exakt bild på 
hur ett djur ser ut, så ger det tecknade manéret en generell bild på hur djuret ser 
ut. Målet var att illustrationerna skulle visa en generell bild av djuret. ”Genom att 
bryta ner en bild till dess grundläggande ”budskap” kan konstnären förstärka detta 
budskap på ett sätt som realistiska konsten inte kan”(McCloud, 1993, s.30). Bildens 
budskap blir tydligare att förstå när man skapar förenkling. Att planera en rundtur 
i parken blir en rolig aktivitet för barnen, och dessutom får de delta och tycka till 
om vad de vill göra inne på djurparken. För barnen kan det  kännas som att det är 
ett spel, att välja djur från illustrerade bilder och sedan gå och se djuren i 
verkligheten.

2 Teori

2.1 Förstå målgruppen

2.2 Bildmanér

I detta kapitel förklaras de teorier som använts i designprocesen.
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2.4 Läslighet, läsbarhet och läsvärde
”Varje informationsbild bör vara läsvärd, läslig, läsbar, ha ett tydligt syfte och ha en 
förklarande bildtext” (Pettersson, 2004, s.12). När bilderna till prototypen 
illustrerades behövde illustrationerna uppnå dessa mål för att bli bra informationsbilder. 
Bilderna till prototypen hade förklarande bildtexter som beskrev mer 
detaljerat vad budskapet i bilderna var. “Bildens innehåll, utförande, kontext 
och fysiska form leder till en upplevelse och kanske även till inlärning och 
minne” (Pettersson, 2004, s.12). Prototypen i detta arbete ger inlärning genom att 
beskriva fakta med ett bildmässigt berättande. Uttrycket “bildmässigt berättande” 
är när informationen beskrivs i bilder. När en del av en text ersätts och beskrivs 
i bilder, resulterar det i att bild och text får lika stor betydelse och man 
uppfattar informationen snabbare. Målet med de informativa illustrationerna är 
att få målgruppen och deras barn att lära sig något nytt om djuren på ett roligt 
sätt.“Mottagarens förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen avgör om 
budskapet är läsbart”(Petterson, 2004, citerad av Frank, s.212). Detta begrepp är 
viktigt för att målgruppen ska kunna förstå budskapet med illustrationerna. 
Layouten och typografin för text och bild måste vara väl utförda för att få god 
läslighet (Pettersson, 2004, citerad av Frank, s.213). God läslighet i typografin och 
layouten är viktigt för att användbarheten ska bli tydlig. Bilder bör vara värda att 

Tanken var att småbarnsföräldrar tillsammans med sina barn kunde med hjälp 
av en planeringsfunktion bestämma vilka djur, restauranger och attraktioner de 
skulle gå till. I det första steget väljer man de djur man vill se och efter man har valt 
de djur man vill se, försvinner resten av djuren på skärmen. De andra djuren som 
inte är valda är irrelevant information för hjärnan att ta in, och då blir de andra 
djuren en kognitiv belastning. Ware säger att “vi får det vi behöver, när vi behöver 
det” och att hjärnan inte har kognitiva resurser att ta in allt runt omkring oss(2008, 
s.2). Exempelvis när man kommer till steg två ”välj restauranger” syns restaurang-
erna och de djur som du har valt i steget innan. Därmed får man den information 
man vill ha och inget annat (bild 7). Man har ofta med sig mobilen överallt och då 
passar det att ha en applikation som inte tar plats i väskan eller barnvagnen, som 
papperskartor och broschyrer skulle gjort. 

Människor har alltid förlitat sig på kartor, sjökort och diagram för att 
bättre förstå problem och lösa dem på kortare tid. Kontinuerliga 

förbättringar i databearbetning gjorde det bättre att interagera med en 
mängd olika områden som exempelvis applikationer(Chittaro, 2006, 

s.40).

Tanken var att en applikation skulle ta bort belastningen av att ha något att bära med 
sig, exempelvis en karta eller broschyr. 

2.3 Kognitiv belastning
Alexandra Anderbrink               Informationsdesign- Informativ illustration

9



En viktig del av gestaltningen var att förstå vad som passade bäst för mobilenheter 
och vad som skiljde mobilanvändning till datoranvändning. Chittaro skriver att 
när man visualiserar mobila enheter så ska man ha vissa saker i åtanke. Saker som 
blir begränsade är skärmstorleken, upplösningen, färre färger osv (2006). Man 
behöver också tänka på hur man använder handen och fingrarna på en liten 
skärm. Detta var viktigt att tänka på när storleken på bilderna gjordes. Dessutom 
gestaltades layouten med Chittaros exempel i åtanke, för att användbarheten i 
prototypen skulle bli så bra som möjligt. Denna teori var viktig för att förstå hur 
framläggningen av information på mobila enheter fungerar.

läsa för den avsedda målgruppen. För att förbättra läsvärdet kan man göra bilder 
med intressant innehåll (Pettersson, 2012, s.153). Läsvärdet har applicerats i det 
bildmässiga berättandet. De bilder och bildserier som finns på “information om 
djur” har läsvärde för att bilderna ger kort fakta som är intressant för målgruppen 
och deras barn.

Alexandra Anderbrink               Informationsdesign- Informativ illustration

10



3 Metod
I detta kapitel förklaras de metoder som tillämpats i arbetet och 

redovisar hur jag har gått tillväga när jag har gjort användartesterna.

3.1 Analyser av applikationer

3.2 Omvärldsanalys bildmanér

Analyserna gjordes för att vidga min syn på hur zooapplikationer kan se ut. 
Dessa analyser gjorde att man såg fördelar och nackdelar med deras utformning. 
Därtill kunde man föreställa sig hur dessa typer av applikationer används. Analyserna 
gjordes på applikationerna Kolmården zoo, Dublin zoo och London Zoo. 

I arbetet gjordes en omvärldsanalys av bildmanér. Analyserna gjordes för att 
komma fram till ett bra manér som fungerade bra på skärm och passade bra i ett 
litet format. Jag sökte illustratörer på Illustratörscentrum och Google och kollade på 
hur de illustrerade bilder (speciellt djurbilder), för att hitta ett manér som sedan 
anpassades till en mobilskärm. Illustratörer som Anette Rydén, Stefan Sonesson och 
Anna Westin undersöktes. Dessa illustratörer tecknar illustrationer med ett 
serietecknarmanér. Till sist togs inspiration från illustratören Margarita Reyfman. 
Hon använder starka färger och har en bra detaljnivå på bilderna som passar bra 
när man kollar på en liten skärm. Bilderna hon gör är realistiska men har ändå det 
serietecknarmanér som vill uppnås i illustrationerna.

3.3 Användarstester
I detta arbete användes den vanliga formen av användarstest. Testet innebär att 
man observerar testpersoner och ser hur de genomför uppgifter. Dessutom så ber 
man testpersonerna ”tänka högt” när de går igenom applikationen (Ginsburg, 
2011). När informanterna “tänker högt” beskriver de sina funderingar och val när 
de går igenom det interaktiva materialet. De resultat man får när en informant 
“tänker högt” är extra information om hur målgruppen tänker. Dessutom ser man 
hur mycket kunskap de har i ämnet och hur lätt det är för målgruppen att använda 
prototypen. Testerna delades upp i två omgångar för att få två möjligheter till att 
designa prototypen. Metoden skulle ge det bästa resultatet för att testpersonerna tänker 
högt samtidigt som jag ställer frågor om exempelvis förståelse och användbarhet. 
Från denna metod får man djupgående svar från varje informant som man testar på.
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Detta leder till att man ser vad som är bra och dåligt med den framtagna prototypen.

Innan man gör ett användarstest ska man försäkra sig om att produkten 
ska vara lätt att lära sig använda, ska vara lätt att förstå, är 

tillfredsställande att använda och att den tillhandahåller användbarhet 
och funktionalitet och är högt värderade av målgruppen (Rubin, 1994, 

s. 26). 

Dessa mål var med i hela designprocessen. Även fast målen inte var uppfyllda 
innan testomgång ett så var de definitivt uppnådda innan testomgång två. Efter 
testomgång ett gavs mycket bra resultat och då förbättrades prototypen i 
användbarhet och funktionalitet.
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4 Resultat
I detta kapitel redovisas resultat av teorier, processen, metoder samt visar 

resultat av prototypen.

4.1 Designprocessen

Prototypen utvecklades genom hela designprocessen. Processen är uppdelad i 
områdena befintlig applikation, skisstadiet, färgval, formgivning och layout, 
manér och användartester. Användartesterna var en viktig del i processen, 
eftersom designen utvecklades efter varje test. 

Se bifogad cdskiva för att se helhet i produktionen. Se bilaga 4 för uppgifter som 
gavs i användartesterna. Denna bilaga fungerar som en slags guide för dig som 
läsare och kan underlätta flödet i produktionen.

Bild 1. Bild på prototypen i dess kontext
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Jag gjorde analyser på redan befintliga applikationer för att få ett helhetsintryck 
på hur det kan se ut. Analyserna på andra zooapplikationer påverkade gestaltnin-
gen mycket för man såg hur andra hade löst olika problem. Applikationerna hade 
brister i designen som förbättrades och utvecklades i den framtagna prototypen. 
De var inte konsekventa med de val de gjorde och det resulterade i att det var svårt 
att förstå budskapet och innehållet. Exempelvis var de inte konsekventa med det 
valda manéret i någon av applikationerna. De kombinerade fotografier av djuren 
med illustrerade kartor. De använde sig inte av bildmässigt berättande eller illus-
trationer på samma sätt som i den framtagna prototypen. Förutom fotografier på 
djur användes bara textinformation. Detta utvecklades så att illustrationerna stod för 
berättandet med kombination av text. Illustrationerna i prototypen utvecklades 
även under processens gång. 

Applikationerna som analyserades hade likheter som struktur, innehåll och 
bildmanér. Strukturen i alla tre applikationer var likartade med text på knappar 
och flikar. Flikarna som fanns med i applikationerna var huvudmeny, karta, program/
händelser, djurinformation och övrigt/info. Flikarna som applicerades i prototypen 
var hem, karta, djur och information. Namnen på flikarna förekom i alla de
analyserade applikationerna. Att applicera dessa specifika zooflikar i den 
framtagna prototypen var ett enkelt val. Flikarna förekom i alla applikationerna och 
ansågs vara relevanta för zooapplikationer.

Ingen av dessa applikationer hade något slags planeringsverktyg, som jag i detta 
arbete har lagt mest tyngd på att utveckla. Nedan visas ett exempel på hur 
Londons zooapplikation ser ut på “information om djur” och hur det framtagna 
förslaget ser ut (bild 2). I bilaga 1 ges exempel på hur analysen av Dublinapplikationen 
ser ut.

Safari

Giraff

Livsmiljö: Trädsavann i 
Afrika
Levnadssätt: I grupp
Föda: Blad
Livslängd: ca 25 år

Giraffen har lång hals 
och långa ben så att de 
måste sära på benen för 
att dricka vatten.

Giraffa camelopardalis 470-555 cm

390-450 cm

Hane

Hona

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

Bakåt

Bild 2. Till vänster London Zoo djurinfo, till höger detta arbetes förslag

4.1.1 Befintlig applikation 
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Bild 3. Kolmårdens applikations kartbild Bild 4. Kolmårdens applikation “information 
om djur”

Den befintliga applikationen ansågs vara bristfällig. Nedan visas två exempel på 
bristande utformningar. I bild 3 ges ett exempel på hur det ser ut när det är för 
mycket information på en liten yta(Chittaro 2006). För mycket detaljer och starka 
färgkonstraster gör att man förlorar läsbarheten. Detta behövdes förbättras och bli 
en bild där man ser den relevanta informationen. Bild 4 har inga tydliga brister i 
designen, men den saknar den intresseväckande information och bildberättande 
som drar till sig målgruppen. 

Kolmårdens applikation hade fördelar och nackdelar som var i åtanke när 
prototypen gjordes. Som sagts tidigare var de inte konsekventa med designen och 
utformningen, vilket resulterade i att användaren inte förstod innehållet.

De delar som behövdes utvecklas var läsbarheten, läsvärdet, interaktionen och det 
bildmässiga berättandet. Målet med prototypen var att den skulle vara 
informationsrik, enkel att använda och intressant att läsa.
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Först tänkte jag att man skulle få välja djur från bilder av djuren. Detta märktes snart 
nog att det inte var en bra lösning, för då missar man delen att se vart djuren fanns 
i parken. Samma lösning hade skissats på ”välj restauranger”, att man skulle klicka 
i de restauranger man ville äta på utan att få se vart de låg i djurparken.  Det var 
viktigt att se kartan och placeringen på djur och restaurangerna samtidigt.

För mer bilder på skisser hänvisas läsning till bilaga 2.

Skisserna skapades för att få ner tankar om ideér hur en applikation kunde se ut 
(bild 5). Skisserna skapade en överblick om hur mycket tid det skulle kunna ta att 
göra alla bilder. I detta stadie begränsades och exkluderades innehållet i 
prototypen. Dessa skisser användes som ett underlag vid utformningen av prototypen 
till test ett. 

Bild 5. Skiss på de tre första stegen i planeringsfunktionen.

För att snabbt få ner mina tankar på papper så skissade jag upp ett flödesschema 
på hur man skulle navigera i prototypen. Manéret som jag ville använda mig av i 
illustrationerna var en blandning av ett realistiskt manér och serietecknarmanér. Lena 
Svalfors Hedin illustrerar väldigt realistiska bilder på djur och detta manér är 
väldigt trovärdigt och ger rätt uttryck för hur djuret ser ut. Detta manér fungerar 
bra i medier som ska tryckas, men i mobilenhet har denna typ av manér för stor 
detaljnivå, och då framstår inte bildens budskap. Det menas att bilderna inte är 
stora nog för en hög detaljnivå. Illustrationerna i applikationen har förenklats så 
att detaljnivån inte blir för hög för telefonens skärmstorlek. Eftersom illustrationerna 
förstärktes med förenkling var de inte svåra att förstå för målgruppen. 

4.1.2 Skisstadiet
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Bild 6. Exempel på färgkodning på kartan

Färgvalet i layouten baserades på Kolmårdens befintliga färgkodning, tagen från 
Kolmårdens nuvarnade applikation och hemsida. För att färgerna skulle vara en 
röd tråd genom prototypen, applicerades detta även på områden, knappar och 
menyer(Bild 6). Syftet med detta var att skapa ett igenkännande hos målgruppen 
under besöket. Användaren ser då en röd tråd genom hela applikationen när 
samma färger upprepas, som dessutom underlättas användningen av 
applikationen.

4.1.3 Färgval
Alexandra Anderbrink               Informationsdesign- Informativ illustration

17

Den grå färgtoningen på knapparna(Bild 7) finns genom hela applikationen när det 
gäller typer av val (exempelvis val av restaurang, attraktion). “Välj” knappen i bilden 
designades med en lila färg för att prickerna på kartan som står för restauranger, är 
lila. Samma tankesätt har använts när bild 8 gjordes, där knappens färg motsvarar 
områdets färg. Detta gjordes för att skapa ett igenkännande hos användaren.

Entré
Bamses värld

Wild Camp
Skandinavien

Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari

Bilväg

Gångvägar
Endast personal

Entré

Bakåt Klar



Färgkodningens kontrast justerades för att inkludera röd-grön färgblinda 
användare. Vissa färger justerades i toning, detta så minimallt som möjligt för 
att inte bestrida Kolmårdens kodning. Principen är att från en 
färgblinds perspektiv ska inga färger ha samma ton.

Bild 8. Färgkodning i knappar för områden
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Sydamerika & Rovfågel
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Restauranger

Farmors Kök

Apans Glasscafé

Restaurang Safari

Slush Oasen

Mexican corner 
(Kulmården)

Mexican corner 
(Marine World)

Miami Ice

Restaurang Nham Nham

Safari Grill

Beef Burgers

Key West Café

Wild Camp Café

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Bilväg

Gångvägar
Endast personal

Entré

3

5

11
1212

Restaurang Nham Nham  Tiger World
Här serveras asiatisk mat i 
form av take away, kaffe, 
fikabröd, pinnglass, mjukglass 
och slush. Öl- och 
Vinrättigheter.

Välj

Bild 7. Färgkodning i knappar för kategori
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Bilväg
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Entré

Bakåt Klar

Asiatisk elefant
Område: Savann & 
Öken
Visar sig: I soligt väder
Tycker om: Kasta sand 
på sig med snabeln.

Mer info

Välj



Bild 9. Kartans formgivning

4.1.4  Formgivning och layout
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För att skapa en bra och välfungerande applikation behövde jag lägga mycket 
tid på layouten och formgivningen. Illustrationerna och layouten i prototypen 
har grundats på teorier om bildmanér, layout på mobila skärmar och övrig 
information om hur man designar applikationer för Iphones i boken 
Designing the Iphone User Experience. Formgivningen utvecklades i flera 
skeden med syftet att förbättra läsbarheten.

När kartan(Bild 9) togs fram, fanns det delar som ansågs vara viktiga att ta 
med. Exempelvis gångvägar, områden där djuren går och bilder på djuren. En 
utmaning var att få med tillräckligt med information utan att överbelasta 
bilden. Detta lösdes genom att minska detaljerna på djuren, och sätta vita 
cirklar runt djuren för att se de tydligare.

På bilden behövdes det förklaras varför områdena var färgkodade och varför 
vägarna hade olika färger. Detta lösdes med en enkel ruta med text.

Antalet knappar i prototypen har hållits lågt för att användaren ska få det de behöver 
och inget mer(Ware 2008). Detta innebär att knapparna kunde utformas större, vilket 
bland annat underlättade läsbarheten. I bild 10 (rutan “kamelridning”) visas ett exempel 
på ett lågt antal knappar där storleken på knapparna har utformats stort. 
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Entré
Bamses värld

Wild Camp
Skandinavien

Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari

Bilväg

Gångvägar
Endast personal

Entré

Bakåt Klar

Kamelridning

Mer info

Område: Öken
Öppettider: 9:00-11:00,  
 13:00-15:00
Pris: Gratis

Välj

Attraktioner
Bamses värld

Bamseteatern

Tekoppskarusellen

Barnens Kolmården

Kulmården

Chokladhjul

Kamelridning

Bilbana

Sjörövarskeppet

Delfinexpressen

Zooskolan

Bild 10. Formgivning av knappar och menyer

Bild 11. Utformning av den sparade sidan

När besöket har sparats så visas det en sida där all information samlas(Bild 11). På 
kartbilden visas rundturens tid, datum, djur, attraktioner och restauranger. 
Det är mycket information, men det är lätt att läsa på grund av flera faktorer. 
Färgkodningen gör att man får ett igenkännande, och den förenklade listan gör att 
man får en överblick av planeringen.
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4.1.5 Manér

Bild 12. Detaljfattiga illustrationer, elefant

Navigationsikonernas manér (Bild 13) skulle hållas stilrent för att inte vara ett 
störande moment när man klickar sig runt i applikationen. Låg kontrast och 
detaljnivå minskar den kognitiva belastningen och underlättar användningen.

Bild 13. Navigationsikoner (“Hem”, “karta”, “djur” och “information”)
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Det enkla bildmanéret på illustrationerna valdes på grund av två orsaker: 
mediets begränsningar och målgruppens behov. Eftersom den verkliga storleken 
på produkten skulle visas i ett litet format, krävdes detaljfattiga bilder(Johansson, 
2004, s. 69). Genom att minska mängden information i bilden blev det lättare att 
uppfatta innehållet. Att göra bilden detaljrik skulle även försvåra förståelsen för 
den yngre målgruppen. På grund av dessa teorier och med tanke på storleken på 
mediet valdes det att göras detaljfattiga bilder.

Elefanten(Bild 12) illustrerades på ett detaljfattigt sätt, för att minska mängden 
information för hjärnan att ta in. Omgivningen i bilden längst till höger valdes att 
inte illustreras av samma skäl, att det inte var relevant information. I den mittersta 
bilden finns det relevant information i omgivningen, därför illustrerades detta. 

Asiatisk elefant

Livsmiljö: Regnskog, 
djungel.
Levnadssätt: I flock
Föda: Gräs, rötter, grenar 
och bark.
Livslängd: ca 65 år

Elephas maximus

Elefanten använder sin snabel till mycket saker. De 
använder den för att suga upp vatten. Snabeln 
fungerar ungefär som ett glas.

250-300
 cm

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

BakåtBakåt

Savann & Öken

När elefanter hälsar på varandra så luktar de med 
sina snablar på varandras pannor.

Savann & Öken

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

BakåtBakåt

När elefanter hälsar på varandra så luktar de med 
sina snablar på varandras pannor.

Savann & Öken

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

BakåtBakåt



4.1.6 Användartester

4.1.6.2 Omgivning och miljö

4.1.6.3 Uppgifter och frågor

Omgivningen för användartesterna bestämdes efter var informanten kände sig 
bekväm. Jag åkte och besökte informanterna på deras hemmaplan och på deras 
jobb, så att testet skulle kännas bra och naturligt för den enskilde informanten.

Generella frågor ställdes i början av testet för att kortfattat förstå vem informanten 

I detta arbete har det gjorts två testomgångar av prototypen. Testerna delades upp 
i två olika omgångar med två olika prototyper. På det viset märker informanterna 
mer problem med prototypen än om man hade gjort ett test med samma prototyp. 
Åtta användare kan hitta mer problem i en testomgång, men de värsta problemen 
kommer oftast hålla de från att stöta på några andra problem(Krug, 2006, s.139). 
Med detta menar Krug att man märker fler problem om man delar upp testerna i 
två omgångar. Eftersom man ändrar de problem som uppstod i den första 
omgången så behöver inte informanterna i testomgång två stöta på de problemen. 
Informanterna märker av nya problem och därmed ser man fler antal problem 
som man kan lösa, än om man hade gjort ett test med samma prototyp.

4.1.6.1 Diskussionsguide

I boken Designing the Iphone finns en diskussionsguide som används som en mall 
under användartesterna. I en diskussionsguide finns introduktion, bakgrundsintervju, 
uppgifter, follow-up frågor och avslutning. Dessa steg kan skilja sig åt i innehåll 
baserat på vilken typ av studie man utför (Ginsburg, 2011, s.174).

Först beskrev jag examensarbetet och målet. Jag förklarade att det var ett 
användarstest och att detta utfördes för att se hur människor interagerade med 
applikationen och för att se om det var lätt att förstå. Det nämndes också att det 
inte fanns några rätta eller fel svar för undersökningen. Detta togs upp för att 
informanterna skulle känna sig bekväma med att svara som de tyckte. 

De fick en förklaring på hur prototypen skulle användas och de tillbads att ”tänka 
högt”. De skulle låtsas som att de hade en vän bredvid sig som inte kunde se något, 
så att de behövde förklara vad de såg. Detta var bra för att då uppmärksammades 
sakerna de lade märke till och vad de inte lade märke till i prototypen. Innan 
informanterna skulle göra något, skulle de förklara varför de ville göra det.
Exempelvis innan de tröck på en knapp skulle de förklara varför de ville trycka på 
just den knappen.
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I det andra testet var informanterna fyra stycken kandidater från den bestämda 
målgruppen småbarnsföräldrar. Efter det första testet ändrades mycket i prototypen så 
de stora problemen inte längre fanns att finna för informanterna i test två. 
Testomgång två gav svar på att problemen som uppstod i testomgång ett, hade lösts 
på ett lättförståeligt sätt. Informanterna gav respons på att applikationen var lätt att 
förstå. Det fanns inga större problem att lösa efter testomgång två, för att 
informanterna tyckte att det var tydligt att förstå utformningen och innehållet. Den 
indirekta målgruppen (barnen) var inte med i några av användartesterna. Detta 
valdes att inte göras för att småbarnsföräldrarna är de som ska använda applikationen. 
Ett användartest tillsammans med barnen skulle kunna göras som en vidareutveckling 
för att se om det hade gett ett annat resultat.

I testerna ställdes det inga frågor om illustrationer på samma sätt som det ställdes 
frågor på användbarheten. Detta ansågs inte vara lika viktigt som att ställa frågor 

4.1.6.5 Andra testet

4.1.6.4 Första testet

I det första testet användes fyra informanter som hade kunskaper i området 
informationsdesign. Man kan se dessa som en expertgrupp som bestod av personer 
med högre kunskaper från utbildningen Informationsdesign. Informanterna kom 
från olika programinriktningar. Den första testomgången gjordes på dessa 
informanter för att få bättre kvalité på resultat som layout, användbarhet, läslighet, 
läsbarhet, läsvärde, det bildmässiga berättandet, färgval och så vidare. 
Expertgruppen gav användbara resultat och efter testerna kunde många delar i 
prototypen redigeras. Steve Krug nämner att efter man har fixat problemen från 
den första testomgången, är det troligt att i den andra testomgången märker 
informanterna helt nya problem, för att de inte behöver fastna på de första 
problemen(2006, s.138). Detta var grunden till varför det valdes att ha en 
expertgrupp inom området i test ett. Man fick användbara resultat som 
gjorde att prototypen kunde utvecklas och förbättras i ett tidigt skede.

var. Frågorna som ställdes var hur många barn de hade, vilka åldrar barnen var i, 
om de någon gång hade använt en smartphone eller ägt en smartphone, och om de 
tidigare besökt Kolmården. Alla informanterna hade en smartphone av något slag 
men 5 utav 8 hade en IPhone. Och 5 utav 8 hade någon gång besökt Kolmården.

I början fick informanten en enkel uppgift att lösa så att personen skulle känna 
sig bekväm med prototypen. Det första informanten tillbads att göra var att hitta 
information om den Asiatiska elefanten. Sedan gavs uppgifter genom hela 
funktionen “planeringsverktyget”. Till sist avslutades testet med att informanterna 
skulle ta sig en titt på kartfunktionen (Se bilaga 4 för uppgifter som gavs i testet).
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4.1.6.6 Interaktion och funktion

Ett av huvudmålen med arbetet var att prototypen skulle vara lätt att använda, och då 
behövdes interaktionen och funktionen fungera väl. När användartesterna 
visade brister i interaktionen behövdes designen utvecklas.

Bilden till vänster (Bild 14) visar ett exempel som gjordes innan användartesterna. 
Testerna visade att det var svårt att uppfatta under vilka rubriker “information om 
djur” fanns. Flödet var inte tillräckligt tydligt och designen styrde inte användaren i 
rätt riktning. Detta löstes med att placera ut knappar som underrubriker där 
användaren såg en bild på djuren och på en gång kunde se vilket område djuret var 
på(Bild till höger).

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information
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Wild Camp
Skandinavien

Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari
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Bild 14. Här visas ett exempel på en utveckling av interaktionsdesign.

om förståelse och användbarhet. Däremot så kommenterade informanterna om 
hur bilderna såg ut. De sa att bilderna var fina att kolla på och att de lärde sig något 
av illustrationernas utformning.
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Bild 15 visar ett steg i planeringsfunktionen där man väljer restauranger. Innan 
användartest 1 fanns det två alternativ att välja restaurang. Det första var att man 
skulle trycka på kartan, och den andra var att trycka på knappan (“Steg 2”). Både 
alternativen ledde till samma sida. Detta förvirrade informanterna och fick de att 
stanna upp. Interaktionen behövdes förbättras. Genom att bara ha två knappalternativ 
(bilden till höger) blev valen självklara för användaren. Knapparna “Välj restaurang” 



2.Välj de restauranger ni vill äta på
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Bild 15. Här visas ett exempel på att flera ändringar förbättrade interaktionen.

Kartfunktionen är en fristående funktion som används för att hitta saker som toaletter, 
restauranger med mera. Bild 16 visar kartfunkionen innan användartesterna.  
Informanterna förstod inte denna funktion på grund av formuleringen på knap-
pen “Välj aktivitet”. Detta ändrades till “Vad vill du se” efter användartesterna(Bild 
17). Detta var ett bra exempel på hur en liten ändring i designen kan ha en stor 
betydelse. Om det inte hade gjorts användartester hade ett sådant litet designfel 
varit svårt att upptäcka. 

och “Hoppa över” var de enda alternativen. Detta resulterade i att informanterna inte 
stannade upp och gjorde sitt val utan eftertanke. 
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Bamses värld

Wild Camp
Skandinavien

Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari
Entré
Bamses värld

Wild Camp
Skandinavien

Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari

Bakåt Välj aktivitet

Djur

Restauranger

Café

Handikapptoalett

Uttag

Skötbord

Rökruta

Picknickbord

Toaletter

Butiker

Bild 16. Kartfunktionen innan användartesterna.



4.1.6.7 Sammanfattning användartester

4.1.7 Slutgiltig gestaltning
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Entré
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Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari

Bilväg

Gångvägar
Endast personal

Entré

Entré
Bamses värld

Wild Camp
Skandinavien

Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari

Bilväg

Gångvägar
Endast personal

Entré

Bakåt Vad vill du se

Djur

Restauranger

Café

Handikapptoalett

Uttag

Skötbord

Rökruta

Picknickbord

Toaletter

Butiker

Bild 17. Kartfunktionen efter användartesterna

Användartesterna var en viktig del i designprocessen. Att göra utprovningar på 
prototypen förbättrade designen och användbarheten eftersom målgruppen 
hittade brister som sedan förbättrades. Designen förfinades efter varje 
användartest, och detta resulterade i en väl målgruppsanpassad prototyp.

Den slutgiltiga gestaltningen har fått många förbättringar från den första 
prototypen och det första testet. Interaktion, layout och upplägg förbättrades på 
många sätt. Tack vare användartesterna fick jag svar från informaterna vad som 
behövde förbättras.

Det som behövde ändras och utvecklas mest var interaktionen och förståelsen av 
flödet i prototypen. Det fanns missar som gjorde att informanterna inte förstod 
vad det skulle göra och det utvecklades efter båda testerna. 

Den slutgiltiga prototypen blev en mer användbar prototyp än tidigare för att så 
pass många delar utvecklades. Den delen som knappt ändrades genom testerna var 
illustrationerna. De fick inte dålig kritik och informanterna tyckte att 
informationen i bilderna var väldigt bra och intressanta. 

Nedan visas  fler exempel på den slutgiltiga gestaltningen. Se bifogad CD för 
resterande gestaltning.



Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

Entré
Bamses värld

Wild Camp
Skandinavien

Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari

Entré Bamses värld

Skandinavien Wild Camp

Bakåt

Bild 18. Här visas ett exempel på ändringen “att välja djur“.

Bild 19. Här visas ett exempel på den slutlgiltiga gestaltningen “information om djur“.
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Före och efter på (Bild 18). Här utvecklades interaktionen på så sätt att på den 
tidigare prototypen(till vänster) behövde man klicka två gånger för att se vilka djur 
som fanns. Men på den slutgiltiga prototypen så såg man det på en gång, som en 
slags undermeny till områderna, samt en liten bild på djuren.

Den slutgiltiga designen på “information om djur” ändrades inte så mycket från 
den första testet till efter det andra testet. Båda utprovningarna visade positiva 
reaktioner till denna del av applikationen(Bild 19).

Entré

Lodjur

Varg

Skandinavien

Brunbjörn

Järv

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

Bakåt

Asiatisk elefant

Livsmiljö: Regnskog, 
djungel.
Levnadssätt: I flock
Föda: Gräs, rötter, grenar 
och bark.
Livslängd: ca 65 år

Elephas maximus

Elefanten använder sin snabel till mycket saker. De 
använder den för att suga upp vatten. Snabeln 
fungerar ungefär som ett glas.

250-300
 cm

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

BakåtBakåt

Savann & Öken

När elefanter hälsar på varandra så luktar de med 
sina snablar på varandras pannor.

Savann & Öken

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

BakåtBakåt



Bild 20. Här visas den slutlgiltiga gestaltningen “ert besök“ övre delen.

Bild 21. Här visas den slutlgiltiga gestaltningen “ert besök“ nedre delen.

Barnens Kolmården

Kamelridning

Spara besök

Redigera attraktionsval

Restaurang Nham Nham

Attraktioner:
  

Ert besök
Fredag 27 april 2012 kl: 14:36

Hem Karta Djur Information

3

10

Bakåt
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Den slutgiltiga gestaltningen på “sparade besök“ utvecklades och förbättrades 
mest på punkten användbarhelt och interaktion. Här behövde strukturen på sidan 
förändras för att informanten skulle förstå innehållet(Bild 20,21).

Lodjur

Järv

Tiger

Pingvin

Giraff

1

2

5

6

7

Djur:
(Start från Entrén)  

Restaurang Nham Nham

Ert besök
Fredag 27 april 2012 kl: 14:36

Hem Karta Djur Information

Bakåt

Entré
Bamses värld

Wild Camp
Skandinavien

Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari

1

4 Restaurang Nham Nham

Lodjur

Järv

Redigera restaurangval

För mer information om djuren, restaurangerna eller 
attraktionerna klicka på knapparna.

Restaurang:

Djur:
(Start från Entrén)  

Restaurang Nham Nham

Ert besök
Fredag 27 april 2012 kl: 14:36

Hem Karta Djur Information

Bakåt

För mer information om djuren, restaurangerna eller 
attraktionerna klicka på knapparna.

Restaurang:
  Restaurang Nham NhamRestaurang Nham NhamLo

Björn

Snöleopard

Entré
Bamses värld

Wild Camp
Skandinavien

Sydamerika & Rovfågel
Savann och Öken

Aparium
Tiger World

Marine World

Safari

Bilväg

Gångvägar
Endast personal

Entré

Rundturens tid    3 h 20 min (exkludera tid för lunch)

Ert besök
Fredag 27 april 2012 kl: 14:36

Hem Karta Djur Information

Bakåt

1

2 5
6

7

89

43
10



Bild 22. Prototypens meny Bild 23. Prototypens sparade besök
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Hem Karta Djur Information

Planera ert besök

Sparade besök

Senaste nytt

Fredag 27 april 2012 kl: 14:36

Torsdag 9 februari 2012 kl: 10:02

Tisdag 31 januari 2012 kl: 17:56

Restaurang Nham NhamLo

Björn

Snöleopard

Sparade besök

Hem Karta Djur Information

Bakåt

Nedan visas en bild på första sidan(Bild 22) som öppnas när man öppnar upp 
applikationen. Bild 23 är en sida som heter sparade besök där alla valda rundturer 
sparas i en lista.



4.2 Käll- och metodkritik
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annat ämne som kom från kurslitteraturen och användes i detta arbete var färgkod-
ning från boken Visual Thinking for Design. Koncepten “visual distinctness” och 
“learnability” användes när kartan illustrerades. Det var härifrån beslutet togs om att 
igenkännadet(learnability) fick en stor betydelse i arbetet.

När det gäller annan litteratur presenteras de i detta kapitel. De ämnen, källor och 
metoder som har använts är användartester, RITE-metoden och paperprototyping, 
målgrupp, kognition, bildmanér, bildkomposition och färgblindhet.

Olika typer av metoder studerades för utprovning av den framtagna 
prototypen. Paperprototyping övervägdes i ett tidigt skede. När man använder 
metoden paper prototyping har man tre olika roller: Ordförande, ”datorn” och 
antecknaren/video. Det mest ideala är att ha tre olika personer för varje roll men 
det går att spela alla roller själv. Suzanne Ginsburg skriver att det är utförbart men 
ansträngande att spela alla tre roller själv (2011, s.168). Att det gjordes två olika 
prototyper i Flash ledde till bra resultat redan från det första testet. Då fick 
expertgruppen se det färdiga manéret och den färdiga layouten på ett bättre sätt än 
om det hade varit papperskisser av applikationen, det vill säga paperprototyping. 
Men och andra sidan så skulle denna metod vara bra om det hade varit ett större 
mer omfattande projekt. Om man hade mer tid och resurser så skulle 
paperprototyping vara en bra grund innan de mer ingående användartesterna. 
Boken Designing the Iphone anses vara relevant för att den används av personer 
som tillverkar applikationer. Paper prototyping bedömdes inte vara lika resulterande 
som en simulering i Flash. Simuleringen gjorde att man kunde interagera med 
prototypen på ett sätt som liknande en mobil. Denna typ av interaktion skulle inte 
kunna uppnås med paper prototyping för att man skulle inte få en känsla av att det 
är ett material som man kan interagera med. 

I boken Designing the iPhone tar de upp en metod som kallas för RITE metoden 
som står för The Rapid Iterative Testing and Evaluation method som har samma 
grunder som den vanliga formen av användartest, men utöver det gör man 
ändringar efter varje testperson (Ginsburg, 2011, s.167 ). Man ändrar det som 
inte fungerade interaktivt efter varje test. Denna metod valdes bort för att det 
ansågs skulle bli grundat på vad den enskilde informanten tyckte.
Användartesterna gjordes för att se om flera personer märkte samma problem och 

Litteraturen som har använts i detta arbete är böcker från tidigare kurser och 
sedan litteratur som har varit relevant till ämnesområdet. Kurslitteraturen har 
använts på utbildningen Informationsdesign. Det som var relevant i litteraturen var 
ämnen som interaktion, bild och form, layout och användbarhet. Detta användes för 
att stärka mina argument. Till exempel, när illustrationerna gjordes användes 
konceptet från boken Bild och form om hur man gör bra informationsbilder. Ett 
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därefter ändra problemet. Man får då bevis på att det var ett problem för att det 
uppmärksammades av flera personer, och inte bara efter vad den enskilde 
informanten tyckte. Om man nu skulle använda den här metoden så skulle det 
behövas fler informanter för att få ett generellt svar på problem som möjligt. Om 
bara fem personer skulle göra testet och man gjorde ändringar efter varje gång så 
skulle det som sagts tidigare, vara egna specifika åsikter på problem. Men om man 
skulle ha 20 informanter och man gjorde om testet efter varje informant, skulle det 
förmodligen visa mer generella problem som fler informanter anser finnas där.

Både Wærn (2003, s.154) och Norman (2005, s.14) beskriver att när man ska göra 
en bra informationsbild måste man tänka på målgruppen och dess behov och vad 
mottagaren vet om det man ska berätta om. Målgruppens kunskaper om 
användandet av smartphones, samt personliga egenskaper är viktigt att veta för 
den som gestaltar prototypen. Dessa teorier anses relevanta för att i programmet 
Informationsdesign har vi alltid haft tänket att ha målgruppen i åtanke när en bild 
eller produkt tillverkas. Dessutom var det viktigt att tänka på målgruppen i detta 
arbete för att problemet uppmärksammades av målgruppen och då diskuterades 
ideér som eventuellt kunde lösa problemet. Om vi säger att målgruppen och deras 
kunskaper skulle ignoreras i processen skulle inte resultatet vara tillräckligt inriktat 
mot målgruppen för att man inte har kunskap om vad målgruppen faktiskt redan 
kan.

Teorin kognitiv belastning har använts i gestaltningen. Anledningen till detta var 
för att i planeringsverktyget skulle bara de valda djuren, restaurangerna och 
attraktionerna synas. Ware skriver att ”vi får det vi behöver, när vi behöver det” 
och att hjärnan inte har kognitiva resurser att ta in allt runt omkring oss(2008, s.2). 
Den information som inte är nödvändig att se syns inte. Ett interaktivt material ska 
vara lätt att förstå och vara snabb att gå igenom. Man ska få information som är 
relevant och inte onödig information som ger en kognitiv belastning.

McCloud skriver att bildens budskap blir tydligare att förstå när man skapar 
förenkling i bilder (1993, s.30). Författaren ger bra exempel i boken om varför 
bilder förstärks med förenkling. Både Pettersson (2004, s.12) och Ander (2003, 
s.57) skriver att kombinationen med bild och text är oslagbar när det gäller 
att göra bra informationsbilder. Bilderna som har förklarande bildtexter gjorde att 
budskapet blev tydligare. Bilderna som gjordes till den utvecklade prototypen, 
speciellt informationen om djur, kompletterades med text för att beskriva budskapet 
på ett tydligare sätt. Dessa teorier anses relevanta för att dessa författare är 
välkända i ämnet informationsdesign och anses vara tillförlitliga referenser. 
Teorierna förstärker illustrationernas mål i detta arbete. 
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Bild 24. Bilden till vänster beskriver hur människor som inte är färgblinda ser. Bilden till höger 
beskriver hur människor som har röd-grön färgblindhet ser.

Tidigare i rapporten nämndes färgblindhet som en inkludering i detta arbete. På 
bild 24 visas skillnaden på hur färgblinda ser kartan och hur människor utan 
färgblindhet ser kartan. Källan Capio medocular är en tillförlitlig källa för att det 
är ett välkänt företag och är idag nordens största privata ögonsjukvårdsföretag 
((www) Capio medocular, 2012).



5 Diskussion och 
slutsatser

I detta kapitel diskuteras arbetsprocessen och här 
blir även frågeställningen besvarad
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• Hur bör bilderna och gränssnittslayouten utvecklas och gestaltas i Kolmårdens 
applikation för att på ett bättre sätt hjälpa småbarnsföräldrar att kunna planera 
sitt besök i god tid innan besöket på djurparken?

Detta är den frågeställning som ställdes i början av denna rapport. Efter testerna 
utvecklades och förbättrades layouten, informationen och användbarheten i 
prototypen. På det viset hjälpte prototypen småbarnsföräldrarna att planera 
besöket på Kolmården. Tack vare de användartester som utfördes besvarades 
frågeställningen. 

Layouten utvecklades på flertal ställen i applikationen. Ett exempel där layouten 
utvecklades var huvudknapparna som fanns med genom hela applikationen. Dessa 
valdes ut med stöd från de andra zooapplikationerna. I dessa applikationer fanns 
det olika namn på huvudknapparna. I prototypen valdes relevanta knappar som 
relaterade till arbetets frågeställningen, att förbättra planeringen hos målgruppen. 
Jag kom även fram till att de andra delarna i applikationen som “karta”, 
“information om djur” och “information om parken”, var lika viktiga att utveckla. 

Informationen ändrades mycket på många olika delar. Valet om hur man ville 
informera om djur utvecklades enormt i prototypen. I de analyserade 
applikationerna visades informationen om djur i text och det fanns även en bild på 
djuret. I prototypen finns det lättläslig information i brödtext och kortfattat 
information om djuret i punktform. Detta utvecklades med att det fanns bilder 
på djuret där den gör något specifikt för just den arten, och därmed informerar 
även bilden. I “information om djur” fanns det mycket mer information om själva 
djuret och dess livsstil än vad det fanns i de tidigare applikationerna.

De analyserade applikationerna var ibland svåra att använda vilket betyder att 
användbarheten inte var bra nog. Detta utvecklades och testades på informanter 
genom hela processens gång. Ett exempel på där användbarheten förbättrades var 
på den nya funktionen “planeringsverktyget”. Denna funktion fanns inte med i 
några av de analyserade applikationerna, men de positiva och negativa delar som 
analyserades var i tankarna när planeringsverktyget togs fram. 

Den framtagna prototypen förbättrades och var lätt att använda på grund av 
utvecklingen på layouten, informationen och användbarheten. Dessa tre delar var 
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grundpelare genom hela arbetet och gjorde att prototypen blev en stark förbättring 
från den befintliga applikationen.

Målgruppen var en annan viktig del i arbetet. Prototypen har tagits fram 
tillsammans med målgruppen. De var med genom designprocessen och tillförde 
enkelhet och användbarhet i prototypen. Genom att målgruppen var  med i 
processen fick man resultat som var unika när det gäller användbarhet.

Den framtagna prototypen har förbättrats visuellt och grafiskt. Prototypen 
innehåller nu ett bildmässigt berättande som gör att målgruppen och deras barn 
kan lära sig nya saker om djuren på parken. Detta innebär att de får information 
som uppfattas snabbt och är utformad på ett intressväckande sätt. Prototypens 
innehåll gör att målgruppen är förberedd på vad de kommer att se i parken. 
Exempelvis får man se storleksskillnader mellan djur och människor, se bilder på 
hur djuren beter sig, och se vad restaurangerna serverar. Detta var några av de 
saker som gör att målgruppen har kontroll över vad de vill göra i djurparken. 
Friheten att planera exakt vad man vill göra och vad man vill se är unikt för 
den framtagna prototypen. Det sparade besöket innehåller viktiga aspekter som 
beräknad tid för rundturen (steg för steg förklarar vad som kommer härnäst), 
och en anpassad  karta som bara visar de djur, attraktioner och restauranger som 
man valt. Dessutom visas rundturen på kartan och numrerar de valda djuren, 
restauranger och attraktioner som man kommer passera. Planeringsverktyget är en 
av de stora skillnaderna mellan denna prototyp och Kolmårdens applikation.

I Kolmårdens applikation användes inget bildmässigt berättande och det fanns inte 
heller ett planeringverktyg som gjorde att besökarna kunde planera sina besök. 
Fördelen med den framtagna prototypen är att den anpassade informationen 
ändras beroende på vad målgruppen vill göra. I den befintliga applikationen fick 
man navigera själv och leta upp information medan man gick i djurparken. I 
prototypen svarar man på frågor om vad man vill göra i parken. Sedan beräknar 
applikationen ut vilken information man är i behov av inne i djurparken, så att 
man slipper leta upp information själv.



5.1 Vidareutveckling av prototyp
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Jag funderade på förbättringar som skulle kunna appliceras i prototypen. Orsaken 
till att dessa förbättringar inte blev av, var för att det inte fanns någon tid till att 
färdigställa alla ideér som for genom mitt huvud. Om man någon gång i framtiden 
vill utveckla denna prototyp så har jag funderat på några olika förbättringar. 
Exempelvis för att förhöja upplevelsen med “informationen om djur” så kan det 
finnas en animerad film på när djuret gör något specifikt, och kanske ett ljudspår 
med hur djuret låter. När det kommer till planeringverktyget så  skulle det kunna 
finnas ett steg där man väljer utställningar och shower. Och efter ett tidsschema på 
showerna du valt visas rundturen och passar in tiden när man passerar showerna. 

En annan idé var att applikationen kunde skapa en guidad tur efter det anpassade 
besöket som användaren har gjort. Att en person i applikationen ger (med hjälp av 
GPS-läget ikopplat) information om djuren medan man passerar djuren. Och detta 
kan man lyssna på när man går igenom parken i hörlurarna eller genom högtalaren.
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7 Bilagor
7.1 Bilaga 1
Analys av Dublinapplikationen
En djupgående analys på applikationen Dublin Zoo.

(Unofficial) Dublin Zoo Visitor App gjord av BELLMR. 1000 + hämtningar, Rate: 4,7 
stjärnor utav 5 personer. Uppdaterad den 2 januari 2012, 1,50 MB. 
Utvecklad som ett projekt för en Android programmeringskurs på UCD.

En välkomsttext i början där de förklarar hur man använder ämnesflikarna(som visas 
varje gång man öppnar applikationen). Finns fem flikar med olika valmöjligheter och 
funktioner och dessa flikar är placerade på översidan av skärmen.

1:a fliken:
Home: En bild på ett hus.

Finns en bild på en tiger och det står Dublin zoo.

2:a fliken:
Map: En bild på en karta med ett förstoringsglas.

För att använda vägbeskrivningen måste man ha GPS-läget på.
En illustrerad karta med skuggeffekter (vid träd och hus). Kartan är inzoomad från början 
(kan ej zooma själv) och det finns en liten bild nere i vänstra hörnet där man ser vart man 
är på den inzoomade kartan. Det finns bilder på vissa djur i parken(bilderna är foton). 
Resterande djur är utbytta mot nummer och om man håller ner fingret på numret så 
kommer det upp två valmöjligheter, Guid me och info. När man har klickat i guid me så 
visas gubben från Android market och den visar en röd linje från där du är (just nu) och 
dit du har valt att du ska gå(gubben går även på den röda linjen). När man trycker på info 
kommer det upp information om djuret som finns där. Först står en rubrik med namnet 
på djuret och sedan finns en bild på djuret. I början står det uppstaplat om vad djuret har 
för latinskt namn, livsmiljö och föda. Efter det står det en brödtext med lite information 
om djuret. Sedan avslutar de med en text som det står ” Keeper´s secret” där de berättar 
något spännande om just det djuret.
Det finns piktogram som redan finns placerad på kartan(kan inte väljas bort ur kartbilden). 
Piktogrammen är röda cirklar med vita symboler i och de representerar skötbord, 
picknick, rullstolstoalett, glass, presentshop, café, restaurang, toaletter, lekpark, sjukstuga 
och två symboler med ett L i(vet ej vad det kan vara). Det finns även gula informations-
symboler utplacerade på kartan på femton olika ställen. 
De namnger shopar, caféer och restauranger och ibland hus där djuren bor (Namnger inte 
alla hus som finns på kartan). De skriver även ut de olika delarna av parken som exempel 
afrikanska savannen (Vissa saker skrivs ut på kartan på få ställen).
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3:e fliken:
Opening: En bild på en dörr.

Grön bakgrund med röd rubrik och svart brödtext. Här står det information om när 
djurparken har öppet i år, från Januari till December. Dem tar upp saker som inte är 
tillåtet inne på Djurparken såsom inga hundar, rullskridskor, cyklar, mopeder och 
skateboards. 

4:e fliken:
Schedule: En bild på en klocka.

Grön bakgrund, röd rubrik och svart brödtext och en bild på en skötare med en säl. Det 
står vad som händer på djurparken på helger och veckodagar.

5:e fliken:
Prices: En bild på en euro.

Grön bakgrund, röd rubrik och svart brödtext. Dem skriver ut vad alla olika pass kostar 
och priser för vuxna och barn.

Slutsatser:

1:a fliken
Inte så inbjudande bild till applikationen för att den ger ingen popout och lockar ej 
användaren (väldigt enkelt, och inte relevant att ha som en egen flik).

2:a fliken
Synd att man inte kan zooma ut på kartan som man vill. Blir rörigt med alla symboler på 
kartan samtidigt (Skulle vara bättre om man kunde välja bort det man inte vill se). Det 
vore enklare att skriva en text där det står hur man dubbelklickar på numren för att veta 
vilket djur som finns där (Det tog ett bra tag innan jag märkte att man kunde göra det). 
Den lilla bilden i nedre vänstra hörnet tar upp stor plats på skärmen (skulle vart bättre att 
ha den mindre eller kanske placera den i övre vänstra hörnet). 

3:e fliken
Svårt att läsa den svarta brödtexten med den gröna bakgrunden. Typografin är inte 
placerad på ett bra sätt för att texten blir slumpmässigt inklistrad över ytan på ett dåligt 
sätt som gör det svårt att läsa. 

4:e fliken
Svårt att läsa den svarta brödtexten med den gröna bakgrunden. Pågrund av att bilden har 
placerats in blir texten slumpmässigt utplacerad på ett dåligt sätt runt bilden. Detta gör det 
svårt att förstå när de olika ställena på parken är öppna.

5:e fliken
Svårt att läsa den svarta brödtexten med den gröna bakgrunden. Typografin är en aning 
bättre på den sista fliken, men på vissa ställen har texten inga jämna justeringar (den är 
centrerad som gör att den inte får en koppling med texten innan).
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7.2 Bilaga 2
Skisser
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Skissen till vänster på bild 1 var ett exempel på hur sparade besök skulle kunnat sett ut. 
Skisserna till höger på bild 1 var ett exempel på hur man öppna fliken (aktivitet) eller 
(vad vill du göra) som jag till sist beslutade mig att skriva.

Dessa är skisser på hur man kommer in på “information om djur”. Vissa av skisserna 
visade hur man öppnade filterknappen (vad vill du göra-knappen(9)). Och bild (13) visar 
hur det skulle kunna se ut när man klickar upp en restaurang på kartan.

Bild 1. 

Bild 2. 



7.3 Bilaga 3
Prototypbilder
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Bilden till vänster på bild 1 visar hur det ser ut när man trycker upp kartan. Denna 
funktion skall användas i behov när man är inne i djurparken. Om man trycker på  (vad 
vill du göra) uppe i högra hörnet så får man upp bilden till höger. Då får man upp saker 
som är intressanta att veta vart de ligger i parken. Dessa uppgifter om vad som finns i 
parken och vart de finns hämtades från hemsidan och den befintliga zooapplikationen. 

Bilden till vänster på bild 2 visar när man har klickat på knappen djur. Bilden till höger på 
bild 2 visar när man har klickat på knappen toaletter. 
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Bild 1. 

Bild 2. 
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Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

Entré
Bamses värld

Wild Camp
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Tiger World
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Safari
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Grevyzebra

Gås

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

Bakåt

Safari

Giraff

Livsmiljö: Trädsavann i 
Afrika
Levnadssätt: I grupp
Föda: Blad
Livslängd: ca 25 år

Giraffen har lång hals 
och långa ben så att de 
måste sära på benen för 
att dricka vatten.

Giraffa camelopardalis 470-555 cm

390-450 cm

Hane

Hona

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information
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Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information
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Savann & Öken

Bläsbock

Bläsbock

Addaxantilop

Asiatisk elefant

Gnu

Elandantilop

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

Bakåt

Asiatisk elefant

Livsmiljö: Regnskog, 
djungel.
Levnadssätt: I flock
Föda: Gräs, rötter, grenar 
och bark.
Livslängd: ca 65 år

Elephas maximus

Elefanten använder sin snabel till mycket saker. De 
använder den för att suga upp vatten. Snabeln 
fungerar ungefär som ett glas.

250-300
 cm

Djur på Kolmården

Hem Karta Djur Information

BakåtBakåt

Savann & Öken

Bild 3. Innan test 1 

Bild 4. Innan test 2

På bild 3 visas de första stegen på hur “information om djur” såg ut innan test 1. Då 
behövde man klicka två gånger för att komma till information om ett djur. Först klicka in 
på ett område och sedan klicka in på ett djur.

Bilderna på bild 4 visas de första stegen på hur “information om djur” såg ut innan test 
2. Efter test två behövde man bara klicka en gång för att komma till information om djur. 
Man skrollar nedåt (de två första bilderna i bild 4) och klickar på ett djur. Tack vare
rubriker av områdena och placeringen av djurens namn såg man direkt i vilket område 
djuret fanns i. Därmed behöver man bara klicka en gång för att se informationen om 
djuren.



7.4 Bilaga 4
Frågor
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Vart skulle du 
trycka för att göra 
en planering?

Vad tycker du om 
den här sidan?

Var detta det 
du föreställde 
dig att se?

Vad skulle du göra 
om jag bad dig att 
hitta information om 
Asiatiska elefanten?

Vad tycker du om 
informationen på 
den här sidan?
Är den lätt att 
förstå? Varför?
Vad tror du 
kommer hända när 
du trycker på 
knappen Asiatisk 
Elefant?
Vad tycker du om 
informationen på 
den här sidan?
Klicka dig nedåt lite.
Stöter du på något 
problem?
Hur skulle du göra 
om du ville se en 
bild större?
Nu kan du gå till-
baka till menysidan. 
Vad skulle ditt nästa 
steg vara?

Fråga Svar/Val Varför/Förklara
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Vad skulle du göra 
härnäst? varför?

vad tycker du om 
den här sidan?

Du vill välja att se Gi-
raffen på ditt besök på 
parken, hur gör du?

förklara ditt val
Vad tycker du om den 
här fliken?

Om du trycker på den 
blåa cirkeln visar det 
hur det kan se ut om 
man zoomar.

Nu vill du välja Delf-
inen..

Du ändrade dig och 
vill inte se delfinen.
Vad blir ditt nästa 
steg?
Var det relevant  att 
man tröck på samma 
knapp för att ta bort?
Varför?
Ditt nästa steg är att 
välja pinvinen.

Efter det vill du se 
elefanten.

Vad skulle du göra 
om du ville få mer 
information om ele-
fanten?

Vad tycker du om 
återkomma till den 
här sidan?

2 Fråga Svar/Val Varför/Förklara

43



Alexandra Anderbrink               Informationsdesign- Informativ illustration

Välj järven, lodjuret, 
björnen och till sist 
tigern.
Nu när du är klar, hur 
går du vidare?
innan du trycker, hur 
tror du nästa steg 
kommer se ut?
Var detta det du 
föreställde dig att se?
Vad anser du om bil-
derma på de djur du 
har valt på kartan?

Vad anser du om 
pricken brevid knap-
pen 
restaurang Nham 
Nham ?

Nu är du klar. hur går 
du vidare?

Nu vill jag att du 
väljer restaurang 
Nham Nham.
Var det lätt att navig-
era till
restaurangen?

Vad tycker du om den 
här sidan?
Nu vill jag att du väljer 
Kamelridning.

Hur gör du härnäst 
om du vill veta mer 
om kamelridning?

Vad tycker du om den 
här sidan?

3 Fråga Svar/Val Varför/Förklara
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Nu är du klar.
Vad blir ditt nästa steg 
?
vad tycker du om den 
här sidan?
Slutför

Nästa steg vill jag att 
du ska välja barnens 
Kolmården.

Var detta det du 
föreställde dig att se när 
du tröck på slutför?
Vad gör du om du vill 
se närmre på kartan 
med de val du gjort?
Vad tycker du om den 
här sidan?

Nu kan du spara ditt 
besök. 
Om du vill se det 
besök du nyss ska-
pade, hur gör du då?
vad tycker du om 
detta steg?

Gå nedåt på sidan och 
kolla igen den rester-
ande sidan.
Är det lätt att förstå 
innebörden med att 
restaurangen, djuren 
och attraktionerna är 
knappar?

Vad det lätt att hitta 
ditt sparade besök?

varför?

tillbaka till menyn.

4 Fråga Svar/Val Varför/Förklara
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Avslutningsvis vill jag att 
du ska ta en titt på kartan

hur går du vidare?

Vad tycker du om den här 
sidan?
Vad gör du om du vill se 
vilka djur som finns?

Vad gör du om du vill se de 
restauranger som finns?

Hur gör du om du vill se 
vart
toaletterna finns?

Var det lätt att förstå denna 
sida, varför?

Follow-up frågor: 10 min
Ta ett steg tillbaka och förstå testpersonens uttryck av min app.

• Om du funderade på att skaffa denna applikation, vilken funktion var mest övertygande för dig?
• Skulle applikationen ersätta något annat som du redan använder? (Hemsidan)
• Vad är ditt helhetsuttryck av det du såg idag?
• Vi säger att du vill beskriva applikationen för en vän, vad skulle du säga?
• Skulle du köpa/använda den här applikationen?

Tack för din tid och din insats till mitt arbete. 
Har du några utomstående frågor?

5 Fråga Svar/Val Varför/Förklara

Generella frågor:

Namn:
Kön:
Ålder:
Ålder på barnen: 
Har du varit på Kolmården tidigare:
Har du en smartphone, vilken andriod/Iphone:
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