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Abstract 
 

When you as a designer is commissioned to design a system where there are several 
different groups of users a complex situation emerge that the designer must handle. In 
this report, such a situation is derived from start to finish where I as a designer, with the 
help of the method mock up, creates a system to Fagersta Golfclub, where the reader can 
follow along and learn how people thought about the design and see step by step how I as 
a designer has interpreted the users' reflections to achieve a suitable design. Also, an 
empirical study has been carried out, where the target groups which are used during the 
design process are defined. After doing several tests on people who may use the system, I 
can conclude that the design does not at all look like the design I myself thought out from 
the beginning. It was challenging that the different target groups had such different views 
on how the design will look and work, and that I as a designer had to customize the design 
according to everyone's needs. When the designer work with respect to several target 
groups, there are several experiences that the designer must take into account in order to 
make the design well-made and appropriate from many different angles. If I compare the 
user side to the administrative side, the administrative side was considerably easier to 
design, since it was only one much more uniform target group concerned. Finally, the 
report ends with the results I got from my work, which I hope may be helpful for someone 
who will build a system where there are several target groups involved. 
 
 

Sammanfattning 
 

När du som designer får i uppdrag att designa ett system där det finns ett flertal olika 
målgrupper av användare uppstår en komplex situation som måste hanteras. I denna 
rapport härleds en sådan situation från start till mål där jag som designer med hjälp av 
metoden mock up skapar ett system åt Fagersta Golfklubb, där man som läsare får följa 
med och läsa hur användarna reflekterat över designen och se steg för steg hur jag som 
designer har tolkat användarnas reflektioner för att uppnå en passande design. En 
empirisk studie har även gjorts där målgrupperna som används under designprocessen 
definieras. Efter att ha gjort flertalet tester på personer som kan tänkas använda systemet 
kan jag konstatera att designen inte alls ser ut som den design jag själv tänkte ut från 
början. Det låg en stor utmaning i att de vitt skilda målgrupperna har haft olika synsätt på 
hur designen ska se ut och fungera, och att jag som designer måste anpassa designen 
utifrån allas behov. När den som designar arbetar mot flera målgrupper är det flera olika 
upplevelser som designern måste ta i beräkningen, för att designen ska bli väl 
genomarbetat och anpassad utifrån många olika vinklar. Om jag jämför användarsidan 
mot den administrativa sidan var den administrativa sidan betydligt enklare att designa 
då det var endast en målgrupp den berörde. Slutligen avslutas rapporten med de resultat 
jag fått under mitt arbete som jag hoppas kan vara till hjälp för någon som ska bygga ett 
system som riktar sig till flera olika slag av målgrupper. 
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1. Inledning 
 

När man som designer får i uppdrag att designa ett system där det finns flertalet olika 
målgrupper av användare uppstår en komplex situation som designern måste hantera.  I 
denna rapport härleds en sådan situation från start till mål där jag designade ett 
bokningssystem åt Fagersta golfklubb. Målgrupperna i detta fall hade endast sporten golf 
som en gemensam faktor, vilket medförde att alla grupper hade olika krav på hur detta 
system skulle fungera. För att ta fram en design som passade alla målgrupperna använde 
jag mig av interaktionsdesign. I rapporten kommer det även förklaras för den icke insatta 
vad interaktionsdesign är och varför detta är viktigt när större system konstrueras. Det 
finns flera olika sätt att göra denna process på men jag härleder den metod som enligt mig 
passar sig bäst för detta ändamål och på så vis designa denna bokningsportal åt Fagersta 
Golfklubb. 

 

Fagersta golfklubb har i många år haft problem med att hantera sina bokningar för kurser 
då systemet de använt för detta inte har varit elektroniskt, vilket har medfört problem för 
medlemmarna och för personalen då effektiviteten av systemet inte har varit optimalt. Det 
har varit svårt att nå ut till de befintliga och de presumtiva medlemmarna om vilka kurser 
klubben har haft att erbjuda när tiden för att boka sig på dessa är begränsad. I och med 
att utvecklingen går framåt runt om i värden och allt mer tjänster datoriseras vill även de 
ha sina tjänster elektroniskt. De flesta användare har ständig uppkoppling till internet 
med hjälp av telefon och andra enheter. Det medför att de skulle kunna nå ut snabbare till 
befintliga och presumtiva medlemmar om det skulle finnas ett användbart 
bokningssystem på en webbplats för att hantera deras bokningar. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Hur anpassas designen av en interaktiv tjänst för en heterogen och bred målgrupp utifrån 
den specifika situation som omger en golfkursbokningstjänst? 

Jag behandlar den övergripande frågeställningen genom att kartlägga kategorier av 
användare och utifrån dessa designa ett utkast till en interaktiv artefakt: Hur ser 
användargruppen för tjänsten ut? Vilka metoder är tillämpbara för att samla in 
information från användarna? Hur kan den här informationen omsättas till en användbar 
design? 

 

 

1.2 Användares förväntningar 

  
Det som jag stod inför var att ta fram en så lätthanterlig design som möjligt för ett sådant 
system, där alla målgrupper endast har sporten golf som gemensam faktor. Alla som 
besöker sidan ska ha en bra upplevelse av designen och kunna använda sig av sidan på ett 
enkelt sätt. Sidan ska vara anpassad för alla de målgrupper som kan tänkas använda sig 
av den. 
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När webbplatsen designades behövde jag tänka på vad användaren kunde ha för 
förväntningar på själva hemsidan. När en användare besöker en webbplats för första 
gången har de flesta människor ett specifikt rörelsemönster som de betraktar sidan 
utifrån, för att så snabbt som möjligt uppfatta vad det är de ser [7]. Alla användare har 
också ett eget synsätt på olika saker, vilket innebär att alla användare har en förväntning 
om vad som kommer att ske när de utför vissa steg. Vi kan ta som exempel när en person 
vrider på en vattenkran förväntar den sig att det kommer vatten, gör det inte det blir den 
som försökt slå på vattnet fundersam och undrar vad det är för fel. Samma sak är det på 
en webbplats om en användare till exempel klickar på en länk där de står golfklubbor 
förväntar sig användaren att komma till en plats relaterat till golfklubbor. För att 
användaren ska få en så bra upplevelse som möjligt är det också bra om jag som designer 
är konsekvent i det användaren gör, att hemsidan har ett strukturerat navigeringssystem 
som är lätt att hantera. Frågor som användare kan ställa sig när de navigerar runt på en 
webbplats är exempelvis: Var är jag? Kan jag hitta vart jag ska? Kan jag se att jag har 
kommit rätt? [5]. Det är också viktigt hur texten är formulerad, vilket typ av språk som ska 
användas på webbplatsen för att locka de olika målgrupperna för att läsa [6].  

Målet är att alla målgrupper uppfattar designen på samma sätt i slutändan av projektet 
när en fastställd design är framtagen. Även om deras uppfattning hypotetiskt sätt av 
designen är olika från början. 

Interaktionsdesignen är inte endast riktad till de som går in på sidan för att boka sig på 
kurser. Den är även designad så att den administrativa personalen ska kunna sköta 
systemet på ett snabbt och enkelt sätt. De ska till exempel kunna lägga in nya kurstillfällen, 
redigera befintliga bokningar och så vidare. Detta medför att jag kommer vara tvungen att 
göra tester även på personalen och designa den sidan av systemet.  

2. Bakgrund 
 

Den här delen av rapporten innehåller information om interaktionsdesign sådan att den 
icke insatta ska förstå vad det är och varför det är så viktigt. 

När ett företag tar fram en ny produkt är det viktigt att alla involverade i produkten vet 
vad som ska göras [2]. Företaget bör därför inte börja implementera produkten från start, 
eftersom det kan medföra att företaget blir tvungen att skrota hela sitt arbete eftersom 
resultatet inte är det som beställaren av produkten ville ha. Detta medför en onödig 
kostnad för företagen som är involverade samt kan det vara så att produkten inte blir klar 
i tid. Det är ett relativt vanligt problem som många kommer i kontakt med då tiden för att 
ta fram ett system inte är anpassad till tiden att utveckla systemet. Det kan resultera i att 
det behövs göras en ändring någonstans i programvaran som gör att allt jobb som är gjort 
är förgäves. Det kan också vara så att slutresultatet är för krångligt för att någon ska kunna 
använda det [18]. För att lösa detta använder sig många företag av interaktionsdesign. Det 
går till så att företaget har en designer som designar en produkt genom att kommunicera 
med beställaren och med en eller flera målgrupper människor som kan tänkas använda 
produkten tills designern uppnått ett resultat som håller för en färdig produkt [2][1]. Det 
är alltså viktigt att de är involverade i alla steg av designprocessen, detta gör att resultatet 
av produkten blir bättre och har då mindre risk att misslyckas [16].  

Det är viktigt att den som designar har en klar förståelse av vad systemet ska innehålla 
och vad användaren ska kunna göra med det. Att designen uppfyller alla krav som 
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beställaren har av systemet [13][20]. Designen ska också vara välarbetad så att systemet 
inte behöver ändras inom en snar framtid, samtidigt ska det finnas utrymme för designern 
att uppgradera systemet i framtiden om det skulle behövas [20]. Dessutom är det lika 
viktigt att förstå vad det är som triggar användarna till att använda systemet, vad som är 
viktigt för dem, hur systemet uppför sig när de använder det [15]. Anledningen till att 
designern inte bara utgår ifrån sina egna tankar är att användarna är de som ska använda 
systemet i slutändan och gillar de inte systemet är det ett misslyckande [16]. I vissa fall 
finns det flera olika målgrupper som designern måste tänka på när ett system designas. 
Detta medför att designern måste ta till sig vad de olika parterna har för olika uppfattning 
och krav och designa så det passar för alla [23]. Desto fler personer som är involverade i 
processen desto lättare är det att få till ett resultat som är användarvänligt. I större projekt 
är det vanligt att det finns en grupp av designers som arbetar parallellt som diskuterar 
och sammanställer en avslutande design utifrån ett x antal designers som har validerats 
med målgrupper [17]. 

När designern gör en design av en produkt enligt Gross och Bürglen [3] så finns det tre 
olika nivåer som är avgörande hur användaren kommer uppfatta designen. 

1. Inre nivån 

Först har vi den inre nivån som då innefattar de aspekter som framkallar en 
snabb känslomässig reaktion hos användaren. Användare känner snabbt om 
systemet är bra eller dåligt eller att användaren finner en inre glädje när de 
använder sig av produkten [3]. 

2. Beteendenivån 

Sedan har vi beteendenivån, det vill säga alla designaspekter som är relaterade 
till prestanda, användning av produkten samt användbarheten [3]. Fyller den 
framtagna produkten sitt syfte? Om produkten är svår att använda kommer 
användarna antagligen gå tillbaka till det gamla (om det finns ett sådant sätt) 
även om produkten i sig uppfyller en effektivare lösning. En användares högsta 
krav är att systemet ska vara så enkelt som möjligt [4].   

3. Reflekterande nivån 

Sist har vi den reflekterande nivån, som handlar om de intryck som användarna 
kan få av en design. Förutom alla de positiva känslorna i den inre nivån, är 
känslor som förvåning, ilska och förvirring avgörande för en design [3]. Då dessa 
kan göra att en användare tappar intresse för en produkt. Förvåning kan även tas 
som både positivt och negativt intryck när de relateras mot designen. Ett 
exempel på positiv förvåning skulle kunna vara om någonting fungerar extra 
snabbt eller att någonting inträffar som användaren inte var beredd på. Som i sin 
tur kan medföra att användaren vill fortsätta använda produkten. Ett exempel på 
negativ förvåning är däremot om någonting tar lång tid att utföra eller om något 
beter sig annorlunda än hur användaren har föreställt sig att det ska fungera. Det 
kan då medföra att användarna inte använder produkten något mer [3]. 

 

Det är hela tiden viktigt att designern vet vilken typ av målgrupp designen ska anpassas 
för. Att designern har en målgrupp med användare som kan tänkas använda den produkt 
designern designar, för att på lättaste sätt hitta en design som fungerar användarvänligt 
för alla inblandade är centralt. Det är stor skillnad på hur någonting uppfattas människa 
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till människa [6]. Om vi till exempel tar de äldre och de yngre personerna, så uppfattar de 
saker olika och har olika typer av krav på en design [24]. De äldre har oftast svårare att se 
mindre text än de yngre då synen försämras desto äldre en person blir. De äldre har även 
problem med för många animationer, och det kan lätt göra att de blir distraherade [27]. 
Ett annat exempel är att de som ofta sitter vid datorer och håller på med alla typer av 
nyheter inom elektronik har lättare att förstå en ny teknisk design än de som inte gör det 
[25]. Det är alltså viktigt att designern har en förståelse för hur en målgrupp kan tänkas 
fungera, att designen ses från deras synvinkel när den konstrueras [11]. När designern 
arbetar med människor på detta sätt medför det en större förståelse för systemet som 
designas. Personerna i målgrupperna får då en slags kontroll av det som designas vilket 
medför att de blir lättare för dem att förstå. Det ger också idéer på vad som kan förändras 
då det blir många olika åsikter involverade med olika typer av kunskaper [26]. 

 

När designern designar ett system är det alltid bra att bygga prototyper av systemet som 
ska byggas. En prototyp är en del av systemet som designern vill beskriva med en visuell 
bild eller så kan det vara en fullständig design av ett system någon vill bygga visualiserat 
med en modell eller pappersform [22]. Det ger en lättare överblick av vad som ska byggas 
eller om det finns massor av data som kan ses obegripligt att hantera så kan det visas med 
hjälp av prototypen [12].  Dessa prototyper testas sedan på personer som kan tänkas 
använda produkten, också kallade målgrupper [9]. Det medför att designern får en mycket 
bättre förståelse i det avseendet att produkten används på rätt sätt. Det kan också medföra 
en djupare bild av vad som fungerar bra eller dåligt [14][21]. Det medför att det är lättare 
att göra en förändring av systemet, då det fortfarande är i designstadiet. Det blir också 
lättare att läsa av vilka reflekterande intryck som användaren får när de använder 
prototypen av systemet [10]. Meningen med att skapa en prototyp är alltså att lära sig av 
sina misstag och ha möjlighet att förändra sin design innan det att implementeringsfasen 
tar sin början [19]. 

3. Metod 
 

När designern arbetar inom interaktionsdesign finns det flertalet olika metoder denna 
kan använda sig av för att ta fram en användarvänlig design av ett system. För att på bästa 
sätt ha en kommunikation med både målgrupperna och personalen för golfklubben valde 
jag att arbeta med metoden mock up [2] där man med hjälp av prototyper medlar 
information om hur det framtida systemet kan tänkas se ut och fungera [12].  

Första steget i ”mock up” processen går till så att jag har en dialog med företaget om vad 
de vill att denna bokningsportal ska innehålla, vilken information som användarna ska få 
ta del av samt vilken typ av kurser sidan ska ha. Nästa steg var att konstruera målgrupper 
av användarkretsen för att på ett enkelt sätt kunna uppfylla allas behov på bästa möjliga 
vis. Målgrupperna skapades eftersom det är bra som designer att veta hur de potentiella 
användarna reagerar när de integrerar med ett system [11]. Då det kan skilja sig från 
person till person beroende på olika faktorer [25][27]. Efter det designades prototyper i 
pappersform på systemet med de funktionella krav som företaget hade. Det byggdes 2 
olika prototyper med olika typer av verktyg för att på ett visuellt sätt kunna kommunicera 
med användarna och se vad de tyckte var bra respektive dåligt [12][22]. Sedan prövades 
detta på personer utifrån mina målgrupper genom att låta dem utföra vissa testfall med 
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prototyperna. Det var fall som ”boka en golflektion” eller vad tror du kommer hända när 
du trycker på denna länk och så vidare. Anledningen till detta var för att se om upplevelse 
och användbarheten gjorde någon märkbar skillnad när mina målgrupper utförde steg i 
respektive design för att få en förståelse om hur de tänkte [11][15]. Efter att ha analyserat 
den information som jag fått av prototyptesterna gjorde jag om denna procedur med 
målgrupperna tills det att designen fungerade bra för alla målgrupper.  

Inom interaktionsdesign presenteras resultatet oftast som en kvalitativ utvärdering. Det 
menas med hur designern har tolkat information som den fått av sina målgrupper. För att 
sedan omvandla den informationen till ändringar av sin design. Resultatet i sig är det som 
ens målgrupper har sagt under prototyptesterna och deras upplevelse när de utfört vissa 
steg [28]. Denna metod valdes eftersom att när det finns prototyper till hands är det 
lättare att förmedla information med användarna av systemet då det skapas en visuell bild 
av hur systemet kommer att se ut. Då det gjorde att användarna på ett enkelt sätt kunde 
ge åsikter om vad som inte fungerade som det borde, samt såg man som designer vilken 
upplevelsefaktor som användarna fick när de använde sig av prototyperna [14][21]. Utan 
dessa prototyper till hands skulle det blivit svårt att få fram den aktuella informationen 
för att utveckla systemet på ett bra sätt.  

Jämför vi med att endast intervjua potentiella användare för systemet kunde det blivit 
svårt att få fram en exakt bild av vad de menat och hur de ville att någonting skulle se ut 
och fungera. Även om intervjuaren hade ställt frågor relaterade till det system som skulle 
skapas och sedan sammanställt ett resultat av denna undersökning [1]. Skulle det inte 
heller haft någon vidare påverkan på hur systemet hade varit utformat på en visuell nivå, 
då användarna endast skulle kunna försöka beskriva med ord vilka krav de hade på 
systemdesignen. 

Samma sak gäller för frågeformulär. Då innan implementeringsfasen av ett projekt så 
skapar en designer ett frågeformulär med frågor relaterade till det tänkta systemet, hur 
det kan tänkas se ut och fungera. Frågeformuläret testas sedan på en målgrupp, detta görs 
för att nå ett resultat som kan underlätta för att skapa en design [1]. Givetvis skulle 
designern kunna ha frågor relaterade till hur systemet skulle kunna vara uppbyggt på en 
visuell nivå. Men ord kan tolkas olika då alla användare ser designen i sitt inre på olika 
sätt, eftersom en visuell bild inte finns. De skulle även blivit svårt i båda dessa fall att se 
vilken typ av reflektion av systemet användarna får då det inte finns något material att 
visa. Det skulle givetvis gå att bygga ett system efter en sammanställning av intervjuer och 
frågeformulär där den som designar har uppfyllt alla de kraven som angetts via 
undersökningarna. Men systemet i slutändan kan då vara ostrukturerat grafiskt, vilket gör 
att systemet inte går att använda.  

Mapping kändes inte heller centralt i detta fall då det inte var mycket information som 
skulle lagras i systemet. Mapping fungerar så att om en person eller ett företag ska 
konstruera något som ska lagra stora mängder information kan designern skriva ner på 
små lappar varje enskild info. Sedan ber designern personer som ska använda systemet 
att para ihop lapparna med de lappar som de tycker har liknade information. För att på så 
vis strukturera upp en bra bild av vad som ska finnas var i det slutgiltiga systemet [1]. 
Visst fanns det en liten del mapping som behövdes göras men inte så att det behövdes en 
grupp av människor som beskrev vilken information som ska vara var. Det känns lättare 
att ha en bild som visar olika scenarion och sedan kan det ställas frågor till testpersonerna 
som till exempel ”vad tror du finns bakom denna knapp?” och så vidare. På det viset fick 
jag på ett lättare sätt reda på eventuella förväntningar av systemet.  
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Brainstorming skulle kunna fungera om det endast hade varit en målgrupp som systemet 
skulle vara utformat efter, det vill säga om denna brainstormingsprocess hade innefattat 
att de inblandade hade haft någon typ av prototyp tillhanda. Då skulle alla kunna ha kläckt 
idéer om hur det skulle fungera för att få fram en slutgiltig design. Men i detta fall när jag 
har flera målgrupper känns inte detta relevant då de har olika typer av krav på hur ett 
system ska se ut och fungera. Brainstormingsmetoden bygger på att designern av ett 
system samlar in en grupp människor som är anknutna till det system som ska designas 
och försöker på så sätt tillsammans kläcka nya idéer samt lösningar om hur och vad som 
ska konstrueras [1]. 

Slutligen har vi observationsmetoden, vilken kändes helt orimlig i detta fall. Metoden 
fungerar på så vis att när en designer har fått i uppdrag att förbättra ett system eller hitta 
en lösning på något problem, kan det vara bra att iaktta ett system i praktiken för att 
komma fram till en ännu bättre lösning [1]. Visst har jag sett hur deras gamla system såg 
ut men det ger ingen som helst inblick till hur systemet skulle kunna vara uppbyggt och 
fungera. Det skulle vara helt omöjligt att konstruera ett användarvänligt system utifrån 
dessa grunder. Då den enda informationen som utgår från detta är vilka typer av kurser 
som finns på golfklubben. Det skulle gå att designa ett system utifrån min egen uppfattning 
men det skulle nog resultera i att andra skulle tycka att systemet var krångligt att förstå 
sig på. 

4. Empirisk Studie 
 

Målgrupperna konstruerades genom att observera vilka typer av människor det finns som 
spelar golf, i och med att det är dessa personer som ska använda sig av webbplatsen som 
designas [9]. Detta gjordes genom att jag åkte ut till Fagersta golfklubb och observerade 
de människor som varit där ute och spelade för att få en förståelse hur dessa målgrupper 
skulle konstrueras på bästa sätt då antalet spelare är många med olika egenskaper. 
Resultatet av denna observation resulterade i att förståelsen av vad en golfare är blev 
klarare. En golfare är en person mellan 3 och ca 80 års ålder som spelar efter sin egen 
kapacitet. Vissa spelar för att motionera, umgås med vänner och familj, andra för att de 
brinner så intensivt för sporten att de nästan tillbringar all ledig tid på golfbanan. Sedan 
finns de givetvis många spelare som tävlar både professionellt och på skoj inom sporten.  
 
Då spannet av människor som spelar golf är väldigt brett valde jag att bryta upp det och 
katalogisera in spelare i fyra olika målgrupper som används i undersökningen för att ta 
fram en användarvänlig design. I undersökningen intervjuades 35 golfare som sedan 
katalogiserades in i de olika målgrupper beroende på vilket handicap, ålder och 
ekonomisk tillgivenhet de har till sporten. Ytterligare tre personer intervjuades i 
undersökningen dessa tillhörde personalen på golfklubben. Alla personer informerades 
först om syftet med studien och fick sedan avgöra om de ville delta. All feedback från 
deltagande personer anonymiserades.  
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De målgrupper som konstruerades och kommer användas är följande: 
 

Nybörjare 

Nybörjarna består av en grupp på 15 spelare. Av dessa är 10 nybörjare som precis 
har avslutat en nybörjar kurs och har handicap 54. Ett handicap definierar en 
spelares kompetens. Som nybörjare med handicap 54 får man ej gå ut själv på 
golfbanan, utan det kräver att en spelare med officiellt handicap det vill säga minst 
36.0 följer med på rundan. För att nå officiellt handicap behöver dessa personer 
mycket vägledning och träning. Det medför att de kan vara i behov att ta en del 
kurser. De återstående 5 personerna inom denna målgrupp är personer som är 
intresserade av golf och ska ta nybörjarkursen senare i år (2015).  

Seniorer 

Seniorerna består av en grupp på 20 spelare där alla har minst officiellt handicap. 
Det visar att dessa spelare har spelat golf ett tag och dessa spelare har även 
möjligheten att spela på golfbanan själva. 12 spelare inom denna grupp är även 
spelare som tävlar eller har tävlat någon gång under sin karriär som golfspelare. Men 
även om de har spelat länge eller bara något år kan de vara något som plötsligt gör 
att de spelar sämre. De personerna är då i behov av att ta en kurs för att lära sig vad 
det är som är fel. Som golfare är det svårt att se sina egna misstag utan behöver 
någon som kan tillrättavisa ens misstag och härleda en till att bli en bättre golfare. 

Statusklass 

Statusgruppen består av 10 personer där 7 av dessa tillhör även seniorerna och 3 
tillhör nybörjarna. De är spelare som alltid köper det senaste för att både utveckla 
sig själv på bästa sätt som golfare och för att alltid vilja ha det senaste på marknaden. 
Säg att varumärket Ping släpper sin nya kollektion golfklubbor för året, då kommer 
dessa personer in och vill köpa dessa. Ekonomin är inget hinder. De nöjer sig inte 
med att endast köpa klubborna utan de bokar även en lektion som kallas 
customfitting där golfpron skräddarsyr klubbor utifrån hur deras förutsättningar är. 
Sidan ska både vara utformad så att de kan boka dessa kurser där och för att väcka 
ett intresse för de resterande kurserna. På samma sätt som en ny kollektion klubbor 
ska de nya kurserna kunna locka dessa spelare att boka. 

Ålder 

Åldersgruppen består av 35 spelare det vill säga alla spelare i denna undersökning. 
Detta ligger som en egen dimension för att se hur det skiljer sig från de äldre och de 
yngre spelarna inom sporten. Åldersspannet på golfarna i denna undersökning 
ligger mellan 10 och ca 80 år vilket gör att relationen till golf kan se annorlunda ut. 
I texten benämns de yngre och de äldre, de yngre är de spelare mellan 10 och 40 
medan de äldre är de som är 40+. Anledningen till att personer mellan 3 och 9 år 
inte är med i denna undersökning beror på att de oftast inte har handicap 54. De är 
vanligtvis med och tränar på kursen golfbus. Det är en kurs för barn som golfklubben 
håller i under säsongen där barnen inte behöver anmäla sig, utan där barn som vill 
vara med kan komma ut till golfbanan och leka inom sporten för att bilda ett intresse 
för framtiden. Det gör att dessa personer inte har någon användning av systemet. 
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Administrativa 

Administrativa gruppen består av 3 personer som är den administrativa personalen 
som arbetar på golfklubben. 

 

5. Designprocessen 
 

Det första som jag gjorde för att ta fram en bra design, så att den både passar golfarna och 
den administrativa personalen, var att jag bokade ett möte med personalen på 
golfklubben. Detta gjordes för att få en blick av vad som skulle designas och vilka aspekter 
som skulle tas i beräkning för att systemet skulle fungera på ett enkelt sätt. Det är viktigt 
att den som designar ställer relevanta frågor om vad beställaren verkligen vill ha.  

Det som kom fram under detta möte var att de sade att de ville ha ett användarvänligt 
bokningssystem som gör det lätt både för användarna och personalen att använda 
systemet. Systemet i sig skulle innehålla ett sätt för kunderna att kunna boka sig på de 
olika kurser som golfklubben genomför. Det skulle också finnas information om dessa 
kurser. Golfklubben ville också ha möjlighet att kunna lägga till och ta bort anmälda 
personer på dessa kurser. Det var i det stora hela det som golfklubben hade att säga.  

I och med detta så fick jag reda på hur systemet ska fungera i stort, men jag fick ingen 
tydlig bild av hur själva systemet ska se ut och fungera på en mer detaljerad nivå. De jag 
också vet är att alla människor har olika krav på hur någonting ska se ut och fungera 
utifrån deras förutsättningar. När nu golfklubben har sagt att de vill ha ett bokningssystem 
har de en bild av hur det ska se ut. Nästa steg var sedan att ta kontakt med golfare i de 
olika målgrupperna och fråga dem om de kunde beskriva hur ett bokningssystem skulle 
kunna se ut från deras perspektiv.  

Det framkom att det var svårt att få en bild av vad som menades, alla målgrupper enades 
om att systemet måste vara enkelt att använda. Många yngre inflikade att de ville kunna 
använda sidan på ett enkelt sätt i sin telefon då de använder den mestadels för att ta del 
av information på internet.  

För att lättare få en förståelse som läsare för vilka personer som ingår i mina målgrupper 
kommer jag nu skapa några personor tillhörande de olika målgrupperna. Dock kommer 
dessa personor inte vara med mer i rapporten. De skapas endast för att visualisera en bild 
för att visa på hur deltagarna i mina målgrupper kan tänkas vara, då de riktiga deltagarna 
är anonyma.  

 

Adam 22 år precis börjat spela golf. Han spelar endast för att ha kul och ha något att 
göra, men han tycker golf är svårt och behöver all hjälp han kan få. Adam tillhör 
nybörjarmålgruppen. 

Berit 43 år precis blivit singel och har plötsligt all tid i världen. Hon vet inte exakt 
vad hon vill göra på sin fritid så hon sitter hemma letar efter någonting att 
sysselsätta sig med när hon snubblar in på bokningsportalen. Eva tillhör 
nybörjarmålgruppen. 
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Ceder 46 år är egenföretagare och har spelat golf i 10 år men har aldrig lyckats ta sig 
ner till officiellt handicap. Hur mycket han än spelar går det aldrig bättre. Han älskar 
sporten, men vet inte riktigt vad han måste göra för att förbättra sig själv. Han köper 
alltid de nyaste sakerna för att han tror att det ska hjälpa honom att komma ner till 
det officiella handicapet. Ceder tillhör både nybörjare och statusklassen. 

David 25 år, studerade, han spelar golf minst 3 gånger i veckan. Han är väldigt 
hängiven till sporten så fort det finns en tävling på klubben så brukar han vara med 
men för det mesta spelar han med vänner och familj. David tillhör målgruppen 
seniorer. 

Erik 67 år, pensionär, spelar när kroppen tillåter det. Har spelat golf i hela sitt liv 
men aldrig varit med och tävlat. Han spelar endast för att han tycker att det är kul 
och för att umgås med sina vänner. Erik tillhör målgruppen seniorer. 

Felica 32 år, ekonomiskt oberoende, spelar golf regelbundet med sina vänner och 
har alltid det senaste i bagen. Hon gillar att visa upp sina saker för andra och visa att 
hon har pengar. Som golfspelare ligger hon på ca 20 i handicap och tävlar någon gång 
då och då bara för att det kan vara kul för omväxlings skull. Felicia tillhör både 
seniorerna och statusklassen. 

Greta 52 år, kanslist, arbetat på klubben i 32 år. Hon är väldigt flitig och flexibel hon 
har alltid många bollar i luften samtidigt, så alla moment måste gå så snabbt som 
möjligt då det inte är många som jobbar på klubben. Hon sköter nästintill allt det 
administrativa arbetet på klubben. Greta tillhör den administrativa målgruppen. 

 

5.1 Prototyptest 1 
 

Ett användarvänligt system som är enkelt att använda fick bli grunden till designen, då 
informationen från golfklubbens perspektiv inte var mycket att gå på. Användare från 
målgrupperna hade också svårt att visualisera en bild från tomma intet och se vilka krav 
de hade på en design för ett bokningssystem. 

Nästa steg som gjordes då var att börja designa olika typer av gränssnitt för systemet i 
pappersform, kallat 'mock up' som nämndes tidigare i rapporten. Olika typer av layouts 
och verktyg som dropdownlists, knappar, textboxar, bilder för att bygga olika designer på 
hur systemet kunde se ut med de krav som golfklubben gett. För att en hemsida ska vara 
enkel att förstå måste allting vara konsekvent, det måste följa samma mönster. 
Användaren måste kunna förstå vad som händer när de klickar på olika kontroller, samt 
vad de ser och huruvida de ska gå tillväga för att kunna komma dit de ska [5].  

När en fullständig ”mock up”, både för systemet på den administrativa sidan samt 
användarsidan, hade skapats var det dags att testa om designen höll. Nu skulle det visa sig 
om sidan skulle fungera som förväntat. Skulle alla målgrupper tycka att designen var lika 
lätthanterligt som önskvärt var? Skulle de ha några krav på sidan som de då inte kunde 
visualisera, en sida som de vid första mötet bara skulle vara användarvänligt och enkel att 
förstå? Då alla målgrupper testades var det spännande att se hur designen skulle 
uppfattas för de olika grupperna.  
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5.1.1 Användarsidan 
 

Prototyperna visades sedan för golfarna tillhörande de olika målgrupperna. Bilderna 
nedanför visar själva bokningsdelen av sidan på två olika sätt. Golfarna själva kunde köra 
en simulering av båda prototyperna där jag bad dem att boka en kurs i respektive design. 
För att se hur de uppfattade samt förstod vad som skulle ske innan det skedde. Frågan 
ställdes om vilken design som de föredrog och om det fanns något som kunde förbättras 
eller om något var helt obegripligt. 

 

Den vänstra designen [fig1] fungerar på det viset att längts upp har vi checkboxar i olika 
färger för att visa vilka kurstyper det finns. Varje färg indikerar en typ av kurs. Ett datum 
kan innehålla flera typer av kurser, då är alla färger synliga i datumrutan som exempelvis 
10:e april. Användare ska själva kunna välja om de vill se en specifik typ av kurs eller om 
alla ska visas i almanackan. Pilarna till höger och vänster om månaden är till för att byta 
månad. När användare klickar på ett datum i almanackan visas den dagens kurser nere till 
vänster. Användaren kan då välja kurstillfälle genom att klicka i en checkbox. Sedan fyller 
användaren i namn, mail och telefonnummer och klickar på boka. Då något av fälten inte 
är ifyllda kommer de rödmarkeras samt texten ”Alla fält måste vara ifyllda för att gå vidare” 
visas. Vi säger att alla fälten är ifyllda korrekt då får användaren upp en kontrollsida som 
indikerar valet samt en knapp ”tillbaka” eller ”ok”.  

Den högra designen [fig2] fungerar likadant från det att användaren klickar på knappen 
boka. Skillnaden med den designen är att för varje månad ser användaren de kurser som 
finns listade i textform.  För att sedan väja kurs får användaren då med hjälp av 3 
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dropdownlists välja den kurstyp, datum och tid som denna vill boka sig på. En annan 
skillnad är att det är textdetaljerade knappar för att byta månad. 

 

5.1.1.1 Användarsidan reflektioner 
 

Efter att ha gått igenom de båda prototyperna med användare från de olika 
målgrupperna, blev resultaten enligt följande: 

 

Nybörjarna: 

Efter att ha simulerat en bokning med personerna tillhörande denna målgrupp kan det 
konstaterades att de gillade den vänstra [fig1] designen bättre än den högra [fig2]. De 
gillade färgschema modellen mycket bättre och tyckte det var lätthanterligt och vid en 
första anblick förstod de hur de skulle gå tillväga för att hitta det de ville. Den högra 
prototypen uppfattades mycket krångligare då de blev förvirrade med dropdownlistsena. 
De tyckte även det var svårt att se i listan exakt vilka kurstyper som fanns att boka sig på. 

Det mest väsentliga för nybörjarna var att de ville ha massor av information om vad 
kurserna innehåller, vad de lär sig och varför kurserna är viktiga att ta. De tyckte att de 
var svårt att hitta denna information och hade förväntat sig att den skulle vara tillgänglig 
under själva bokningsdelen. 

 

Seniorerna: 

Seniorerna hade mest fokus på att allting skulle gå så snabbt som möjligt att de snabbt 
skulle kunna gå in på hemsidan och boka på ett enkelt sätt. De gillade färgschema designen 
bättre i det avseende att de fick en lättare överblick av vilka kurser som finns och kunde 
därmed boka snabbt. De tyckte att dropdownlists designen var krångligare och fick en 
förvirrad uppsyn när de skulle boka. När de fyllde i sina persondata tyckte de att de borde 
finnas ett alternativ att fylla i sitt golf-id istället så att golfklubben kunde se vilken nivå de 
var på. Ett golf-id får golfspelare när de har grönt kort och går in som medlem i en 
golfklubb. Detta golf-id är lagrat i en databas som hanterar alla golfspelares persondata i 
Sverige [8]. 

 

Statusklass: 

För att dessa personer skulle kunna se ett intresse i en sådan här typ av sida ville de ha 
erbjudanden på själva sidan. Erbjudanden som endast skulle finnas på hemsidan så att de 
var värt tiden att använda tjänsten.  

De ville också ha möjligheten att se när det kom ut nya kurser. De ville se hur de olika 
kurserna skulle kunna utveckla deras spel på att bra sett. 

 

Ålder: 

Först har vi de äldre. Det viktigaste för dem var att de inte skulle behövas någon 
ansträngning för att lära sig att använda sig av systemet. De förväntade sig också att det 
skulle vara enkelt att se.  
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De tyckte att datummarkeringarna i färgschema prototypen var aningen för små men de 
tyckte att designen i sig var enkel att förstå. 

Pilarna höger och vänster om månaden tolkades dock inte som att de skulle byta månad 
utan som om de skulle bläddra dag.  

De ville också ha att antal platser kvar på en kurs skulle stå i textform t.ex. ”2 platser kvar 
av 5”, då ”[0/2] platser” kvar kan både tolkas som 0 platser kvar och 2 platser kvar. 

Det enda de yngre hade att tillägga var att den vänstra designen [fig 1] skulle fungera 
bättre om användare skulle vilja boka från telefon. 

 

5.1.2 Administrativa sidan 
 

För att se om den administrativa delen av systemet fungerade som golfklubben ville ha 
det testades prototypen för detta med den personal som skulle ha användning för 
systemet. Under prototyptestet ställdes frågor som: Vad kan ni göra där ni befinner er? 
Vad tror ni finns bakom de knappar som finns i designen? Detta för att på ett enkelt sätt 
kunna mappa den information som ska hanteras på bästa sett. 

 

5.1.2.1 Administrativa sidan, reflektioner 
 

Det som framgick efter att ha gått igenom designen steg för steg med personalen var att i 
det stora hela var allt som de ville ha med. De var lätt att lägga till och ta bort nya spelare, 
de kunde skapa nya kurser och ta bort dem på ett smidigt sätt, precis som de önskade vid 
det första mötet. De tyckte även att det var bra att kontrollrutor lagts in. Till exempel ” är 
du säker på att du vill ta bort denna anmälan? Ja / tillbaka”. 

Dock fanns det lite småsaker som de vill ändra på. I prototypen fanns det ett val att lägga 
upp en kurs som pågår flera dagar samtidigt, då de har kurser som sträcker sig över 2 
dagar, men det förslaget gillades inte. De ville kunna boka var dag för sig. Sedan tyckte de 
vissa knappar inte hade rätt typ av text, med det menade de att det de förväntade sig att 
se bakom vissa knappar var inte det de trodde skulle finnas där. De saknade också ett sätt 
för att boka en spelare på flera kurstillfällen samtidigt. 

 

5.2 Prototyptest 2 
 

När denna prototyptest var avklarad skapade jag en ny prototyp av både bokningsdelen 
och den administrativa sidan. Information från första prototypundersökningen användes 
för att uppgradera designen, för att alla användare skulle få en bra upplevelse och tycka 
att de fick ut någonting av systemet. 
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5.2.1 Användarsidan 
 

Startsidan designades [Fig 3] för att statusklassen skulle vara nöjda. Först har sidan en 
välkomsttext som förklarar syftet med själva bokningssidan och hälsar alla välkomna. 
Detta var uppskattat av alla målgrupperna. Sedan visas ett fönster med nyligen tillagda 
kurser och ett fönster med erbjudanden som endast gäller om användarna bokar via 
tjänsten. Anledningen till detta är för att försöka få statusklassen är tänka något i stil med 
”Åh en ny kurs den måste jag boka” och ”wow ett erbjudande”. Givetvis önskas att de andra 
målgrupperna känner likadant. 

 

En informationssida designades med information om kurserna som jag fick från klubben 
för att nybörjarna skulle ha möjlighet att läsa på vad kurserna skulle innehålla. Samma 
färgkoordinering av kursval användes som användes i schemabokningssidan för att ha 
samma struktur på hela hemsidan. När användarna klickar i de olika checkboxarna ser de 
först en bild relaterad till vald kurs sedan en text vad kursen innehåller och vad 
användaren får ut av att gå den. Om vi nu klickar på boka nu när nybörjarkurs är valt under 
informationssidan som i bilden [Fig 4] kommer färgschema bokningssystemet [Fig 6] ha 
samma checkbox i kryssad och endast nybörjarkurser kommer vara synliga. Detta medför 
att det blir lättare för alla parter att använda systemet. 

 

Färgschema för designen behölls [Fig 6] eftersom den uppskattades mest i det tidigare 
testet. För att få nybörjarna att hitta information om kurserna lades en länk till där de kan 
läsa information om de kursutbud som klubben har. Skulle någon användare ha någon 
fråga om en kurs kan de ta sig till [Fig 5] genom att klicka på länken längst ner på sidan. 
Datummarkeringarna ändrades för att de äldre lättare skulle kunna se vilka dagar det är. 
För att användare skulle kunna använda tjänsten på ett snabbare sätt lades ett golf-id till 
i formulärdelen. Tanken är att om användaren har ett golf-id kan detta fyllas i, istället för 
namn, mail och telefon, för att på det viset få ett snabbare sätt att boka. Systemet skulle då 
kunna använda detta id för att hämta personuppgifterna automatiskt från GIT som lagrar 
alla golfspelare i Sverige [8]. Det skulle göra seniorerna mer nöjda. 

 

5.2.1.1 Användarsidan reflektioner 
 

Nybörjarna: 

Nybörjarna var glada att det fanns information om kurserna, då tyckte de att 
informationsknappen från startsidan [Fig 3] kändes onödig att ha där då de inte visste 
vilka kurser som ens fanns att välja på. Sedan tyckte de att det borde finnas en ”kontakta 
oss” knapp på informationssidan [Fig 4] om de skulle vara i behov att fråga något om 
kurserna.  

 

Seniorerna: 

Seniorerna gillade att de på ett lättare sett kunde se vilka kurser som var nyligen tillagda, 
men de tyckte även att det skulle vara bra om information om kurserna fanns tillgänglig i 
fältet. De tyckte också att valmöjligheten att boka dessa kurser borde finnas där då att leta 
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reda på kurserna i schemat skulle ta för mycket tid [Fig 6]. De gillade idén med golf-id då 
det snabbade upp bokningsprocessen. 

 

Statusklass: 

Efter att ha diskuterat designen med de personer inom denna grupp kom vi fram till 
gemensamt att istället för erbjudande på det viset som visas i [Fig 4] kan det istället vara 
en ”veckans deal” som visas på startsidan sedan kan det alltid vara en viss procentsats 
rabatt på alla kurser om en användare väljer att betala via hemsidan. Att ha en 
betalningstjänst skulle underlätta även för personalen. Någonting annat som skulle kunna 
få dessa personer att vilja ta en kurs skulle kunna vara att byta ut bilden i [Fig 5] mot en 
instruktionsfilm där golfpron på klubben visar vissa moment som kommer att förklaras 
under respektive kurs. Detta skulle då vara en lockelse för dessa. De personerna i denna 
målgrupp köper oftast det nyaste för att förbättra sitt spel på bäste sätt. På samma sätt är 
det med kurser, men då måste klubben visa detta för dem för att de ska förstå att det är på 
de viset de kan utvecklas. 

 

Ålder: 

De äldre tyckte att det blev lättare att se vilka dagar som det fanns kurser på men de tyckte 
att det borde visualiseras på ett bättre sätt i schemahanteraren vilken dag de har markerat 
då alla dagar redan har en färg och ett kryss över en dag kan misstolkas som att det är 
något fel på den dagen istället för att dagen är vald, även då texten i de vänstra hörnet 
tydliggör detta. Pilarna till höger och vänster om maj månad tolkades fortfarande som 
olika saker. Vissa förstod inte ens att det var knappar. De tyckte även att det borde ha varit 
mellanrum mellan textboxarna i formulärsdelarna i både [Fig 5] och [Fig 6] eftersom de 
flyter ihop. Annars var de nöjda. 

 

5.2.2 Administrativa sidan 
 

Efter att ha gått igenom den nya designen med dem kunde det konstateras att i det stora 
hela fungerade den nya designen av systemet. Antal dagar togs bort och en mer begriplig 
text på knappar användes. Mycket fokus lades också på att lägga information på rätt ställe, 
att knapparna skulle lagra rätt information bakom dem. En spelare kunde bokas på flera 
kurser samtidigt, vilket uppskattades. En kontrollruta skapades, där de kunde se vilka 
kurser som var valda ifall de hade klickat i någon felaktig kurs kunde de avmarkera den 
på ett smidigt sätt utan att behöva göra om hela proceduren från början.  

 

5.2.2.1 Administrativa sidan, reflektioner 
 

Det som personalen kunde se att de behövde i detta läge var ett sätt att se vilka kurser 
som det fanns plats på. De ville även ha möjlighet att visa vilka kurser som skulle visas på 
hemsidan. Det skulle uppskattas eftersom det då kan förberedas långt innan. 
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5.3 Prototyptest  3 
 

Efter att detta var gjort skissades det på en ny prototyp som blev den slutgiltiga. Jag la till 
de ändringar som användarna och administration hade bett om under den andra fasen. 
För att markera vilken dag som var klickad på lades en tjock siffra på dagen som var ifylld. 
På så vis förstod även de äldre att vilken dag som var vald. För att tydliggöra att pilarna 
bytte månad lades en brödtext till på vilken månad som dyker upp åt respektive håll. Även 
startsidan ändrades om så att den blev mer användarvänligt, vilket gör att det går 
snabbare att boka. Instruktionsfilmer lades till i informationsavdelningen vilket 
uppskattades av alla målgrupper när de fick en mer förståelse för vad de får ut av att gå 
kurserna. En film ger mycket mer än bara text sa personer tillhörande status målgruppen. 

5.3.1 Användarsidan och administrationssidan, reflektioner 
 

Alla målgrupperna var överens om att det inte behövdes någon förändring av systemet i 
det nuvarande skicket. Alla de krav som de hade när projektet startade finns nu med i 
systemdesignen på både användarsidan och den administrativa sidan. 

6. Slutgiltig design 
 

Nedan visas den slutgiltig designen som målgrupperna enades om på en intersubjektiv 
nivå: 

6.1 Användarsidans design 

                          Fig 7: startsida                                                Fig 8: informations bubbla 
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Startsidan [Fig 7] längst upp på sidan har vi en välkomsttext där även det förklaras att alla 
köp via webbplatsen ger 10 % på alla kurser om användarna betalar direkt. Under texten 
har vi ett fält med de nyaste kurserna. Om man klickar på 'i' till vänster om varje ny kurs i 
[Fig 7] så kommer det visas en information om den kursen, visas i [Fig 8]. Känner sig 
användarna sugna på att boka en kurs direkt så klickar de på boka till höger om 
kursnamnet i [Fig 7] och kommer då till [Fig 9]. Där kan användarna fylla i sitt golf-id om 
någon har ett sådant eller fylla i de andra uppgifterna och klicka på boka. Skulle 
användarna inte fyllt I ett golf-id och på samma gång glömt eller fyllt i fälten med stjärna 
fel kommer dessa rödmarkeras och bokningen går inte igenom förens dessa är ifyllda på 
rätt sätt. Om användarna har fyllt i alla uppgifter på rätt sätt kommer de till [Fig 10] där 
de får en bokningsbekräftelse och får möjligheten att betala kursen direkt med 10 % 
rabatt.  

Om vi flyttar focus tillbaka till startsidan [Fig 7] så har vi ett veckans erbjudande under 
fältet med nya kurser som ger rabatt på olika kurser för att locka användare att 
kontinuerligt besöka sidan. Under erbjudanderutan så kan användarna välja att boka 
kurser, se kursinformation eller längst ner på sidan välja att kontakta golfklubben med 
eventuella frågor. 

 

 

              Fig 9: Snabb boka kurs                                        Fig 10: Bekräftelse och erbjudande 
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                  Fig 11: Bokningssidan                                        Fig 12: Informationsavdelningen 

 

 

 

Om användarna klickar på boka kurser så kommer dessa till färgschema bokningssidan 
[Fig 11]. Här i bilden så är den 2 maj vald, där användarna kan se vilka kurser det finns på 
den valda dagen nere till vänster i [Fig 11] samt klicka i dess checkbox och fylla i person 
data om de skulle vara intresserade av att boka någon av kurserna. Efter att ha klickat på 
boka kommer en ruta upp med den information användarna har valt för att bekräfta om 
vald information är rätt. Bekräftar användarna detta blir de skickade till [Fig 10]. Varje typ 
av kurs i [Fig 11] har en specifik färg. Då användarna exempelvis bara vill se 
nybörjarkurser klickar de i den gröna boxen för nybörjarkurser och de gröna fälten är de 
ända som visas i bokningshanteraren. Vill användarna se information om kurserna klickar 
de på länken för att se information om kurserna högst upp och landar då på 
informationsavdelningen [Fig 12], där en film som visas av golfpron om vad lektionen 
innehåller. Under filmen ska det även stå text som förklarar vad kursen innehåller. Längst 
ner på alla sidor har även användarna alltid möjligheten att klicka på en länk för att 
kontakta golfklubben med eventuella frågor, som i [Fig 5]. 
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6.2 Administarationsidans design 
 

                  Fig 13:  Admin startsida                                         Fig 14: Lägg till ny kurs 

 

 

Den första sidan [Fig 13] visar administrationssidans startsida. Där kan användarna 
snabbt välja att lägga till en ny kurs eller att gå till kurser som hanterar alla befintliga 
kurser. Om användarna klickar på “Lägg till ny kurs” kommer de till lägg till ny kurs sidan 
[Fig 14] . Där användarna fyller i kursinformationen. Om något av fälten inte skulle vara 
korrekt ifyllda eller att användarna missat att fylla i dessa kommer de rödmarkeras tills 
de att användarna fyllt i dessa korrekt. När information är rätt ifylld och användarna 
klickar på “Lägg till” så kommer en kontroll ruta att visas [ Fig 15] där användarna har 
möjligheten att gå tillbaka och ändra eller berkräfta genom att klicka på “ok”. Då “ok” 
klickas så får användarna en bekräftelse på detta [Fig 16]. Där i sin tur kan användarna 
välja att gå till menyn eller att lägga till en ny kurs. 
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                    Fig 15: Kontrollruta                                                     Fig 16: Bekräftelse 

 

    Fig 17: Kurser                                               Fig 18: Kurser fler markerade 

Om användarna av systemet väljer att klicka på “kurser” på menysidan [Fig 13] så 
anländer dessa på sidan [Fig 17] som har hand om allt som med en kurs som redan är 
tillagd i systemet. Till vänster på sidan så listas alla de kurser som är tillagda i systemet. 
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För att personalen lättare ska kunna administrera detta kan de välja vilka kurser som ska 
listas i denna lista. De kan välja att se de som har plats eller inte och de kan välja att bara 
visa de aktiva eller inte. De aktiva är de kurser som golfarna kan se på sin sida av 
webbplatsen. Personalen kan givetvis välja vilka som ska vara aktiverade med hjälp av 
checkboxarna till höger om listan. På bilden [Fig 17] är (sving, lek1) markerad i listan, då 
någon kurs är markerad så visas information om kursen i ett fönster till höger. Det går 
även att markera flera kurser samtidigt i listan [Fig 18], men när man gör detta fungerar 
endast knappen “Lägg till anmälan” de är för att personalen snabbt ska kunna anmäla en 
person på flera kurser samtidigt om det skulle behövas. 

        Fig 19: Lägg till anmälan 1 kurs                    Fig 20: Lägg till anmälan fler markerade 

I dessa två bilder [Fig 19] och [Fig 20] visas hur det kan se ut när användarna lägger till 
en anmälan beroende på hur många kurser som är valda. Här ska användarna lätt kunna 
avmarkera valda kurser om de klickat fel eller ha möjligheten att gå tillbaka till kurs sidan 
[Fig 17]. Om en spelare väljer att boka, så krävs att alla fält med stjärna är ifyllda annars 
blir de rödmarkerat tills fälten är ifyllda rätt. När de är ifyllda rätt och användarna klickar 
på boka får de upp en kontrollruta där det står vad man valt och två knappar “ja” 
respektive “tillbaka”. Om ja klickas på har spelaren möjligheten att betala direkt. Men då 
spelare bokar sig på detta sätt via golfklubbens personal får de ingen rabatt som de får via 
användarsidan. 

Om vi flyttar tillbaka fokus till [Fig 17] och klickar på “Ta bort kursen” när (sving, lek1) är 
markerad i listan så får vi upp en kontrollista [Fig 21]. På den sidan kan vi se 
informationen om kursen och vi kan se vilka som är anmälda och deras information om 
det är några anmälda vill säga. Om personalen väljer att ta bort kursen även när det är 
spelare anmälda på kursen så skickas det ut ett meddelande till dessa varför kursen är 
borttagen, skulle det vara så att någon av dessa spelare redan har betalt skickas även en 
förfrågan av bank-kontonummer för att kunna sätta tillbaka pengarna. När då personalen 
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klickat på knappen “ok” så får de en bekräftelse om vilken kurs de plockat bort samt ser 
de om meddelande har skickats [Fig 22]. 

          Fig 21: Ta bort kurs, kontrollsida   Fig 22: Ta bort kurs, bekräftelse 

                Fig 23: Redigera kurs                               Fig 24: Redigera information 

Vi hoppar återigen tillbaka till kurssidan [Fig 17] för att gå igenom de ytterligare fyra 
valmöjligheterna personalen har på denna sida om vi utelämnar knappen till meny sidan. 
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Den första är ”Redigera kurs” [Fig 23] här kan de ändra på kursen information om det 
behövs annars kan de bara klicka på knappen ”tillbaka”. Om de klickar på ”spara 
ändringar” får de upp ett meddelande att detta har hänt sedan har de valmöjligheten att 
gå till menyn eller tillbaka till [Fig 17]. Den andra valmöjligheten är ”Redigera 
informations text” här ska personalen kunna ändra texten som visas under varje typ av 
kurs på informationsavdelningen för användarna [Fig 12] samt ska de kunna ändra 
veckans deal erbjudandet som visas på användarnas startsida [Fig 7], annars klickar de 
på ”Tillbaka”. En bekräftelse ruta visas även här när användarna klickar på ”Spara” 
knappen innan de väljer vart de ska vidare. 

                 Fig 25: Ta bort anmälan  Fig 26: Ta bort anmälan, kontroll 

Den tredje valmöjligheten är att ta bort en anmälan från en kurs. Först markerar vi en kurs 
i listan på sidan [Fig 17] och klickar på ”Ta bort anmälan” då kommer vi till sidan [Fig 25] 
där ser vi först vilken kurs de gäller ifall användaren skulle valt fel så ser den det här. 
Användarna kan då välja den person som ska plockas bort genom att markera denna. Då 
användarna klickar på ”Ta bort markerade” så kommer en kontrollruta upp för de valda 
om de även skulle vara betalda. Då ”ja” väljs om det finns en spelare som har betalt får 
användarna valmöjligheten om de ska göra en kontant utbetalning, till kort, till konto eller 
skicka en fråga till den anmäldas mail om kontonummer. 

Den sista valmöjligheten som personalen kan göra i [Fig 17] är att klicka på knappen 
”Betalningar” då en kurs är markerad i listan. Vi kan då se vilka personer som har betalat 
på kursen [Fig 27]. Här kan vi markera i checkboxar om en spelare vill betala för sig eller 
flera spelare och sedan klicka på ”Betala markerade” då får personen välja betalsätt 
kontant eller kort. Den andra valmöjligheten personalen har här är att skicka ut en faktura 
till de som är anmälda på kursen om de skulle vara så att en spelare inte har betalt. 
Bekräftelse ruta visas i [Fig 28] när faktura är skickad. Som standard ska en faktura 
skickas oavsett om spelarna inte har betalat en dag efter det att kursen har hållits utan att 
personalen behöver göra något. Skulle de inte ha betalat efter den automatiska fakturan 



27 
 

så är detta ett sätt att förenkla det för personalen. För att personalen ska kunna hitta de 
kurser som personer inte har betalat på så visas kurserna med svart bakgrund i listan i 
[Fig 17] när 20 dagar efter det att kurstillfället har anordnats.  

 

                     Fig 27: Betalningar                                Fig 28: Faktura skickade
       

7. Diskussion 
 

Att använda sig av interaktionsdesign för att ta fram en produkt har gett en klar bild av 
hur som systemet i slutändan kommer att se ut samt hur det kommer fungera. Där 
kunskapen innan start av projektet inte kunnat säga ”så här ska systemet designas”. Utan 
med hjälp av designprocessen mot användarmålgrupperna har resultatet av designen 
resulterat i att det finns ett system som skulle kunna byggas som människor skulle ha 
nytta av i det vardagliga livet [29]. 

Efter att ha gjort flera tester på personer som kan tänkas använda systemet kan jag 
konstatera att designen inte alls ser ut som den design jag själv tänkte ut från början. Nu 
är den mer välarbetad och enkel att förstå för alla som kan tänkas besöka den. Skulle ett 
företag ha implementerat sidan från början med den informationen jag fick från 
golfklubben skulle det ha blivit kostsamt för företaget att ändra på designen tills de att alla 
användare skulle var nöjda. Då användarna hela tiden kom med nya konstruktiva idéer allt 
eftersom designprocessen var igång. 

Användandet av metoden mock up har i slutändan resulterat i att alla parter har blivit 
nöjda med resultatet av designen. Någonting som fungerade bra för vissa i början av 
projektet fungerade sämre för andra, då alla medverkande i designprocessen från ett 
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perspektiv är designers [29]. Alla inblandade har haft olika synsätt på hur designen ska se 
ut och fungera, och jag som designer har i sin tur fått lov att anpassa designen utifrån allas 
behov. Ju mer tid som en användare har deltagit i tester med prototyperna så har deras 
förståelse och tankar utvecklat resultatet för mig som designer. När en användare ser en 
prototyp av vad som ska byggas så har de lättare att se hur det är tänkt att fungera [29]. 

Det tankesättet fick nämligen sedan ligga med som grund när jag gjorde ändringar på 
prototypen senare under processens gång. Alla målgrupper hade nämligen hela tiden 
olika krav på hur designen skulle se ut eller snarare vad som borde finnas med för att 
webbplatsen skulle locka respektive grupp att använda det. Det var deras åsikter som 
under processens gång fick mig att förstå vad som behövdes ändras i designen för att 
deras upplevelse skulle förbättras [26]. När jag också förstod vad som triggade de olika 
målgrupperna var det lättare att omkonstruera designen efter deras önskemål [15].  

När den som designar arbetar mot flera målgrupper är det flera olika upplevelser som 
designern måste ta i beräkningen, vilket har gjort att designen har blivit välarbetad och 
genomtänkt från många olika vinklar. Om jag jämför användarsidan mot den 
administrativa sidan var den administrativa sidan betydligt mycket enklare att designa då 
det var endast en målgrupp den berörde. I detta fall personalen som skulle administrera 
systemet. De var mer en ensidig kommunikation med hjälp av prototypen som jag kunde 
förmedla tankar och idéer med personalen och vise versa. Det uppstod vissa problem men 
de var lätta att åtgärda då jag hade designen i pappersform. Då kunde personalen kladda 
på prototypen vad de menade för att jag som designer skulle förstå hur de tänkte. Om det 
var någonting som förvirrade någon på användarsidan var jag tvungen att kolla med 
resterade målgrupper om vad de tyckte om den typen av förändring skulle kunna göra 
sidan till en bättre plats för ändamålet. 

8. Slutsatser 
 

Det jag har kommit fram till under detta arbete är att när den som designar har flertalet 
målgrupper så är det väldigt bra att jobba med prototyper på detta sätt med metoden 
'mock up'. Att alltid ha en kommunikation med användarna av det framtida systemet, som 
resulterar i att produkten som designas kommer att fylla ett syfte [29]. Det har nämligen 
fått mig att inse hur mycket förarbete som krävs för att få fram en användarvänlig design 
av ett system som ska passa alla inblandade. När en designer arbetar mot människor är 
det viktigt att denna har en öppen dialog och tar till sig deras åsikter för att sedan 
omvandla detta för att förbättra sin design. Det gäller att ställa relevanta frågor om 
systemet samt om de kan se hur man kan förbättra designen. En välarbetad design 
kommer att spara tid när ett företag konstruerar ett större system. Även då tiden för att 
göra denna designprocess tar tid, kan det inte jämföras med hur mycket tid det skulle ta 
att göra ändringarna när de som utvecklar systemet väl har börjat bygga.  Det kan då i 
värsta fall vara en ändring som gör att företaget får nästintill börja om från början med 
hela sin design. 
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8.1 Framtida arbeten 
 

En naturlig fortsättning på detta arbete skulle vara att implementera systemet då det inte 
fanns tid till att göra detta under examensarbetet. På det sättet skulle jag se om designen 
även skulle fungera i större skala och i ett verkligt system.  
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