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Arbetsfördelning under projekt 

Denna rapport har skrivits i samverkan mellan båda medverkande parter och med delat ansvar 

över kvalitén. Arbetet har huvudsakligen utförts tillsammans på samma geografiska plats där båda 

ansvariga över projektet aktivt fört kommunikation. Planeringsarbete, designprocess, 

fokusgruppsintervju, transkribering och skrivarbete har alla utförts med delade arbetsuppgifter och 

delat ansvar.  

Under skapandet av prototypen har Emil främst jobbat med interaktioner och animationer på 

prototypen, och Marcus har främst jobbat med den grafiska produktionen. Men båda har assisterat 

den andre i respektive arbetsuppgift. 

När fokusgruppen hölls var Emil ansvarig moderator för intervjudelen och Marcus assisterade. 

Under workshoppen var Marcus ansvarig moderator och Emil assisterade.  



 
 

 
 

ii 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker interaktivt berättande och lärande på webben som medium. Syftet är att 

studien ska resultera i kunskap om hur man kan gå tillväga för att skapa en interaktiv berättelse 

som kommunicerar och lär ut till målgruppen. Det grundläggande forskningsproblemet som 

försökte lösas var att besvara hur man kan skapa en interaktiv berättelse som genom sina 

komponenter assisterar i att lära ut till målgruppen. Studien har haft kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer som metod. I anslutning till fokusgruppsintervjun hölls en workshop med 

inslag av co-design. Detta för att undersöka målgruppens syn på interaktivt berättande och lärande 

på webben. Målgruppen har definierats som digital natives i åldern 18–25 år. Valet av målgrupp 

motiveras med att de spenderar en övervägande stor tid på internet.  

Det teoretiska ramverket för studien är teorier som berör interaktivt berättande, co-design samt lärande. 

Studien utgick från detta ramverk i analysen av insamlade data från fokusgruppen. Därefter 

skapades en prototyp baserat på resultatet från studien och efter det utvärderades prototypen 

tillsammans med två deltagare från tidigare fokusgrupp. 

Genom analysen framkom flera insikter utifrån målgruppens syn på interaktivt berättande. Några 

av dessa insikter var att de interaktiva aspekterna av webbsidan ska harmonisera med innehållet. 

Webbsidan ska vara dynamisk och multisensorisk, bild och ljud ska assistera övrigt innehåll. En 

webbsida med en hög grad interaktivitet är möjligen fördelaktig för att skapa engagemang och få 

uppmärksamhet men kan samtidigt vara förvirrande i brist på struktur. Detta sammanfattades och 

konkretiserades i en första iteration av prototypen. 

Uppsatsen presenterar en lösning på problemet gällande hur en interaktiv berättelse kan användas 

för att lära ut på webben. Prototypen som skapades är en möjlig lösning på denna problematik. 

Implikationer till fortsatt forskning är att undersöka den äldre målgruppen digital immigrants.  
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Abstract 

This study investigates interactive storytelling and learning on the web as a medium. The aim for 

this study is to result in knowledge of how to create interactive storytelling that through its 

components communicate with and educate the target group. The core research problem that we 

attempted to solve was; how to create an interactive story that educates the target audience. This 

study has had a qualitative research method, specifically focus groups. Within the focus group 

interview, a workshop with elements of co-design was included. The reason for this was to investigate 

the audience's view of interactive storytelling and learning on the web. The target group has been 

defined as digital natives within the age span of 18 – 25 years. The reason for choosing this target 

group is motivated by them spending a predominantly large amount of time on the Internet.  

The theoretical framework for this study is theories in relation to interactive storytelling, co-design and 

learning. This theoretical framework was used in the analysis of the data collected during the focus 

group interview. A prototype was created based on the results of the study. The prototype was 

then evaluated together with two participants from the previous focus group. 

The analysis revealed several insights based on the audience's view of interactive storytelling. In 

the following text, some of the insights are described. The interactive aspects of the webpage 

should harmonize with the content. The webpage should be dynamic and multisensory, images 

and sound should assist other content. A webpage with a large amount of interactivity might be 

advantageous for gaining the users interest and attention but can also be confusing if lacking in 

structure. This information was summarized and applied in the creation of the first iteration of the 

prototype 

This essay presents a solution to the question of how an interactive story can be applied and used 

for education on the web. The prototype created is a possible solution to this problem. 

Implications for further research could be to investigate an older target group, such as digital 

immigrants.  
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Förord 

Vi vill tacka Pressbyrån för studentkaffe samt stämpelkort. Fast än de bara gör sitt jobb vill vi tacka 

våra handledare för ett fantastiskt jobb och engagemang i detta arbete. Vi vill även tacka våra 

respektive partners, vänner och familj som har stöttat oss genom detta arbete.  

Framförallt vill vi tillägna ett stort tack till alla som har ställt upp i fokusgruppen och i 

utvärderingen. 

Nyckelord 

Co-design, interaktivitet, interaktivt berättande, inlärning, kvalitativ intervju, iterativt arbetssätt. 
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1. Inledning  

Den fortgående utvecklingen inom webbmediet har skapat större möjligheter för användningen 

av interaktivitet i utformningen av webbsidor (Wagner, 1997). Denna utveckling gör det intressant 

att begrunda hur webben som medium kommer att användas framöver. Om man undersöker hur 

webben (World Wide Webb) har utvecklats sedan den först blev tillgänglig för allmänheten år 1991 

(Weibull & Wadbring, 2014, s. 88) kan man observera stora förändringar i webbsidors utformning. 

När medieföretag först fick intresse för webben användes mediet mer som en förlängning av det 

traditionella innehållet (radio, tv och tidningar) (Weibull & Wadbring, 2014) vilket då gjorde 

medieföretagens webbsidor statiska. Detta förändrades sedan och webbsidor utvecklades för att 

bättre passa plattformen – vilket ledde till högre interaktivitet (Weibull & Wadbring, 2014). Ett 

dagsfärskt exempel på hur interaktivitet kan användas är en lärplattform vid namn Scrimba1. 

Webbsidan förmedlar kunskap på ett effektivt sätt genom att låta användarna interagera med 

innehåll i interaktiva filmer. Detta exempel visar hur nya potentialer för hur man kan använda 

webbmediet har vuxit fram och pekar mot att det finns mycket att utforska. Intresset för att 

utforska detta område är vad som driver projektet.  

Detta projekt ämnar kommunicera och lära ut om ämnet integritet på internet genom att använda 

konceptet interaktivt berättande. Interaktivt berättande är en digital berättelse med information och 

innehåll som användaren aktivt kan interagera med och genom det bli delaktig i berättelsen 

(Baldwin & Ching, 2017). Den berättande aspekten är viktig eftersom människan har förmedlat 

vidare kunskap genom berättelser sedan mer primitiva tider, och denna typ av kunskapsöverföring 

fortsätter än idag (Eisner, 2008, s. 1). Inom den muntliga traditionen berättades historier av de 

äldre, med avsikt att föra vidare värderingar och tankar för att sprida moral och råd (Umaschi, 

1996). Baldwin och Ching (2017) förklarar hur interaktivt berättande har använts inom journalistik 

för att bättre förklara komplicerade ämnen genom datavisualisering, dynamiskt innehåll och 

multisensorisk media, men också för att fånga läsarens intresse och skapa engagemang. Detta 

motiverar att använda interaktivt berättande i detta projekt för att belysa för målgruppen det 

svårbegripliga och främmande ämnet, integritet på internet. Med integritet på internet syftar vi till 

hur personlig information om bland annat digitala vanor och platsinformation lagras och hanteras 

av främst företag i vinstdrivande syfte (Turow, 2011). Varför detta ämne ska kommuniceras 

grundar sig i att vi ser en vidspridd okunskap om i vilken utsträckning detta sker. 

                                                   
1 Se https://scrimba.com 

https://scrimba.com/
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Valet av den unga målgruppen digital natives motiveras med att de befinner sig i hög grad på internet, 

och gynnas därmed av en ökad medvetenhet om hur deras personliga information hanteras av 

företag. För att lära ut om ett ämne behövs en kommunikativ process, där information från en 

avsändare i slutändan ska nå en mottagare. Projektet kan potentiellt leda till ny kunskap om hur 

lärande kan ske på webben och hur man förhåller sig till interaktivitet i ett utbildningssyfte. Det 

finns flera studier som pekar på ökad inlärning genom olika sätt att använda interaktivitet (De Jans, 

Van Geit, Cauberghe, Hudders, & De Veirman, 2017; Dodero, Gennari, Melonio, & Torello, 2014; 

Gugerell & Zuidema, 2017), men samtidigt begränsad forskning om hur interaktivitet förhåller sig 

till berättande och lärande. Denna studie har ett fokus vid målgruppens erfarenheter kring 

interaktivitet, berättande och lärande.   

Målgruppens viktiga roll i detta motiverar valet av att använda co-design, som ingår i det mer 

omfattande området participatory design (Brandt, Binder, & Sanders, 2013; Sanders & Stappers, 

2008). Detta innebär att personer ur målgruppen kommer att bli delaktiga i och ha inflytande över 

designen av produkten genom att vi utför en fokusgruppsintervju och workshop tillsammans med 

dem.  

1.1 Syfte, frågeställningar och problemformulering  

Det grundläggande problemet som vi ämnar lösa i det här projektet är svårigheterna att 

konkretisera och ta fram en interaktiv berättelse som genom sina komponenter kommunicerar och 

lär ut till målgruppen. Målet är att användaren ska ha lärt sig någonting under besöket på 

webbsidan. För att lösa det problemet undersöks målgruppens perspektiv på hur inlärningen av 

ett ämne kan ske genom interaktivt berättande på webben. Studien ämnar besvara detta genom 

fokusgruppintervju, med inslag av co-design, som metod. Ämnet, som är integritet på webben 

kommer inte vara i fokus under undersökningen. 

Resultatet av undersökningen kommer att användas i ett projekt som syftar till att skapa en 

webbplats med interaktivt berättande. Utifrån detta har vi formulerat ett antal frågeställningar som 

vi ämnar besvara genom undersökningen. 

1.1.1 Frågeställningar  

Utifrån syftet har följande huvudsakliga forskningsfråga formulerats. Denna fråga förväntas 

besvara huvudproblemet för undersökningen.    

- Hur kan interaktivt berättande användas på en webbsida för inlärning av information hos 

personer mellan 18–25 år? 
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För att kunna besvara den bredare frågeställningen måste följande frågor först besvaras. Dessa 

delfrågställningar (DF) förväntas leda till svar som sedan kan tas hänsyn till under designprocessen. 

Om alla de följande frågorna kan besvaras kommer det att utgöra en god grund för att besvara 

huvudfrågeställningen. DF1 förväntas leda till svar på de designproblem som finns, som därav kan 

undvikas i prototypen. DF2 besvarar hur målgruppen uppfattar interaktivt berättande och leder 

senare till svaret hur det konkret kan implementeras i prototypen. DF3 förväntas besvara hur 

målgruppen förhåller sig till graden av interaktivitet i relation till interaktivt berättande och lärande. 

Genom DF4 undersöker vi hur målgruppen uppfattar interaktivitet, för att bättre förstå 

deltagarnas syn på interaktivitet. Deltagarnas uppfattning av interaktivitet kan ha en avgörande roll 

i tolkningen av materialet.  

DF1. Vilka utmaningar och problem kan personer mellan 18–25 år identifiera inom 

interaktivt berättande? 

DF2. Hur kan en webbsida med interaktivt berättande förefalla personer mellan 18–25 år? 

DF3. Hur mycket interaktivitet anser 18–25 åringar lämpligt i en berättelse som ämnar lära 

ut? 

DF4. Hur uppfattar målgruppen interaktivitet?  

1.2 Avgränsning 

Detta arbete avgränsas till att utforska hur interaktivitet (specifikt interaktivt berättande) kan 

användas för att lära ut. Lärandet ska ske via webben som medium. Undersökningen ämnar inte 

påvisa huruvida interaktivitet ökar inlärning. Det som är fokuset med undersökningen är att 

studera hur interaktivitet kan användas för lärande på webben som plattform. Vad som genomförs 

är alltså en undersökande och utforskande studie. Arbetet avgränsas till intervjuer, i form av 

fokusgrupper.  

Projektet kommer att avgränsas till att använda co-design i skapandeprocessen av webbsidan. Co-

design eller co-creation kommer inte implementeras som funktioner i webbsidan efter lansering. Co-

creation är en bred term som kan definieras som kollektiv kreativitet, och att kreativiteten är delad 

mellan två eller flera personer (jfr. Sanders & Stappers, 2008). Detta kan användas för att 

vidareutveckla webbsidan efter att den är lanserad – alltså en form av crowdsourcing. Anledningen 

till att detta inte kommer att göras förtydligas under analysen.  

Ämnet som projektets produkt ska kommunicera grundar sig i samhällsfrågor om integritet. 

Emellertid är det viktigt att understryka att ämnet inte kommer att undersökas, utan är endast 

bakgrunden som motiverar syftet med undersökningen.  
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Detta projekt kommer att avslutas med en designprocess som kommer innefatta skapande av 

grafiskt material. Designbeslut som inte specifikt talas om i fokusgruppen kommer inte ingå i 

undersökningen. Typsnitt, färgval och grafiskt språk kan komma att motiveras under lösningen och 

dess grunder, men det är inget som undersöks i projektet.  

1.3 Disposition 

Rapporten har en inledande del, en huvuddel och en avslutande del. Huvuddelen i sig består av 

inledning, teori och tidigare forskning, metod-del, resultat och analys, lösningen och dess grunder 

och slutligen avslutande reflektion.  

Inledningen och metod-delen har flera viktiga underrubriker. Inledningens första underrubrik är 

syfte och frågeställningar, sedan beskrivs avgränsningar som gjorts under arbetet. Därefter 

kommer denna disposition som beskriver rapportens upplägg. Mellan inledningen och metod-

delen finns val av teoretisk grund som beskriver den teori och tidigare forskning som detta arbete 

har utgått ifrån. Metod-delen beskriver först de olika metoder som används i projektet. Sedan 

beskrivs urval, kritik mot metod, tillvägagångssätt, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, och 

därefter etiska frågor. 

Efter metod-delen presenteras resultat och analys, sedan lösningen och dess grunder. Sist i 

huvuddelen kommer den avslutande reflektionen. 
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2. Val av teoretisk grund  

I detta kapitel beskrivs den tidigare forskningen och de teorier som ligger till grund för projektet 

samt tillhörande studie. Här åläggs perspektiv från den tidigare forskningen, samt de teorier som 

kommer att användas genom arbetets gång. 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning som undersöker hur interaktivitet påverkar engagemang. I en 

systematisk litteraturöversikt utförd av Looyestyn m.fl. (2017) visas resultatet över tusentals andra 

studier som har undersökt gamification och om det ökar engagemang hos användarna av program 

på internet. Resultatet pekar åt att gamification ökar engagemang. Forskningen inom detta område 

verkar vara mättad. Detta angränsar till, men undersöker inte interaktivt berättande. Det finns färre 

studier som undersöker interaktivitet i kombination med berättande och lärande, och tyder därmed 

på att det behövs forskning inom området. 

En vanlig form av interaktivt berättande är spel, och inom området finns mycket forskning. 

Exempelvis finns två böcker av Crawford (2013), och Lebowitz och Klung (2012), som båda 

handlar om interaktivt berättande i kontexten av spel. Det verkar som att forskningen om 

interaktivt berättande övervägande handlar om spel, snarare än webbaserad inlärning som vår 

studie ämnar undersöka.  

I en studie utförd av Chatterjee m.fl. (2019) undersöks digitalt berättande, för att lära ut inom 

skolan. De undersöker hur bland annat videoredigeringsprogram kan användas för att berätta om 

folksagor i klassrummet. Denna studie tar inte hänsyn till de interaktiva aspekterna i berättandet 

och uttalar sig inte om det som denna studie ämnar undersöka. Det finns ytterligare en studie som 

undersöker hur interaktivt berättande kan användas på en webbplattform för barnmorskestudenter 

(Scamell & Hanley, 2017). Plattformen togs fram för att barnmorskorna skulle lära sig att känna 

empati och medmänsklighet i framtida möten med patienter. Detta skulle läras ut genom 

webbplattformen genom simuleringar av patientmöten. Denna studie fokusera för mycket på 

personkontakt för att uttala sig om det som undersöks i vår studie. 

En av de få studier som undersöker webbaserad inlärning är en studie av Baldwin och Ching (2017) 

som har analyserat fem webbsidor i syfte att undersöka interaktivt berättande. I rapporten 

sammanfattar författarna att interaktiva berättelser kan användas för att fånga uppmärksamhet och 

öka attraktiviteten på online-kurser. Genom att bland annat låta användare klicka, se och höra kan 

man öka intresset för innehållet, öka inlärningen och även skapa en bättre upplevelse för 

användarna (Baldwin & Ching, 2017). För att beskriva detta används de fem begreppen 
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multisensorisk media, datavisualisering, dynamisk presentation, interaktivitet och narrativ. Baldwin och 

Chings (2017) beskrivning av interaktivt berättande och begreppen som de kopplar till ämnet fyller 

en tydlig funktion i detta arbete. Deras syn på ämnet går samman med projektets syfte och sättet 

de bryter ner interaktivt berättande assisterar oss i tolkningen av materialet under analysen. De 

undersöker specifikt interaktivt berättande på webbsidor i inlärningssyfte, vilket är vad vi i detta 

projekt ämnar utveckla.  

Det finns forskning som pekar på att förståelsen av text via skärm skulle vara mindre effektiv 

gentemot tryckt material (Singer & Alexander, 2017). Forskarna anser att det kan ha med 

navigationen att göra (scrollningen), men understryker att det troligen även handlar om saker som 

inte undersöks (bl.a. skärmljus, kontrast och blinkande ljus). Enligt Prensky (2001) föredrar 

generationen som tillhör digital natives att läsa digitalt framför tryckt material, och anser till och med 

om att de talar ett annat språk än de som har flyttat in i den digitala världen, alltså digital immigrants. 

Att digital natives föredrar läsning via digitala plattformar bekräftas även empiriskt i Singer och 

Alexanders (2017) studie. För vår studie och projekt är det viktigt att ha detta i åtanke. Båda dessa 

studier understryker att målgruppen för detta projekt, personer mellan 18–25 år (se urval), föredrar 

webben som plattform. Detta skulle betyda att resultatet av projektet hade gjorts bättre för lärande 

i tryckt form.    

2.2 Teorier 

Följande är de teorier som kommer att användas i analysen och till fokusgruppen. 

2.2.1 Interaktivt berättande 

Interaktivt berättande har en central roll i projektet. De moderna digitala medierna möjliggör 

användningen av interaktivitet på ett sätt som aldrig var möjligt tidigare. Det är av stor vikt att 

dessa möjligheter utforskas, speciellt eftersom vi lever i en värld där användningen av dessa 

plattformar ständigt ökar. Baldwin och Ching (2017) identifierar fem centrala egenskaper som 

återfinns inom interaktivt berättande. Denna modell passar detta arbete för att den beskriver 

liknande webbsidor som projektet ämnar skapa på ett genomgående och adekvat sätt. Dessa 

egenskaper kommer nu att redogöras för. 

Multisensorisk media använder grafik, bild, video, text och ljud för att stimulera flera sinnen hos 

mottagarna (Baldwin & Ching, 2017). Ljud som relaterar till berättelsen kan exempelvis användas 

för att vidare fånga läsarens uppmärksamhet (Baldwin & Ching, 2017), det kan handla om 

atmosfäriska ljud eller en berättande röst i bakgrunden. Filmklipp kan användas för att addera 
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innehåll till texten. En huvudsaklig aspekt med multisensorisk media är dess förmåga att förmedla 

information som är svår att fånga och förmedla genom text (Baldwin & Ching, 2017). 

Dynamisk presentation är också multisensorisk, men tillåter modifikation av eller adderad funktion 

till innehåll, detta genom input, navigation eller video (Baldwin & Ching, 2017). Det hjälper de 

som lär sig att relatera till berättelsen och får det samtidigt att se snyggt ut (Baldwin & Ching, 

2017).  

Datavisualisering kombinerar stora mängder data med visualisering för att hjälpa mottagaren att 

snabbare och bättre ta till sig information (Baldwin & Ching, 2017). Det handlar om att 

koncentrera abstrakta data, för att kunna presentera det och hjälpa att lära ut informationen 

(Baldwin & Ching, 2017). Ett sätt att använda datavisualisering är exempelvis att implementera 

cirkeldiagram med data i berättelsen.  

Interaktivitet ger användaren kontroll över innehållet och tillåter användaren att styra aspekter av 

berättelsen, och genom att vara involverad i webbsidan blir läsaren mer engagerad i innehållet 

(Baldwin & Ching, 2017). Detta tillåter användaren att använda tangentbordet eller datormusen 

för att kontrollera i vilken riktning berättelsen tar sig (Wagner, 1997). Senare i fokusgruppen och i 

analysen diskuteras graden av interaktivitet. När graden av interaktivitet på webbsidan är hög 

menas det att det finns många sektioner på webbsidan som kan kategoriseras enligt någon av de 

tre tidigare nämnda begreppen, alternativt att det finns många situationer då användaren har 

kontroll över innehållet. När detta sker, eller när det finns möjlighet att ske, med korta avstånd kan 

webbsidan kategoriseras som att den har hög interaktivitet. Sker detta med långa avstånd, i tid eller 

rum, kan sidan kategoriseras till webbsidor som har lägre interaktivitet.  

Den slutliga egenskapen som Baldwin och Ching (2017) identifierar är det narrativa, alltså själva 

berättelsen eller storyn. Detta används genom att delar av webbsidan är sammankopplade med 

element på ett sådant vis att det formar ett tydligt händelseförlopp – en berättelse. Begreppet 

undersöks inte i fokusgruppsintervjun och deltagarna utgår istället från ett fördefinierat case (se 

bilaga 4). Begreppet är däremot viktigt att inkludera då webbsidan ska förmedla en berättelse, och 

kommer därför att bli relevant för lösningen och dess grunder. 

2.2.2 Co-design 

Co-design kommer att användas som teori samt tillvägagångssätt i detta arbete. Inom denna teori 

och metod är det viktigt att inkludera slutanvändaren och produktens intressenter i ett tidigt skede 

av designprocessen (Sanders & Stappers, 2014). Co-design beskrivs som: ”the creativity of 

designers and people not trained in design working together in the design development process” 
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(Sanders & Stappers, 2014, s. 6). I relation till det här arbetet är denna definition anledningen till 

att intervju, i form av fokusgrupper, används som metod. Det har även lett till att en skapande del, 

eller co-design-del, kommer att finnas med i fokusgruppen. Det är ett sätt att inkludera 

slutanvändarna, och låta dem påverka designbesluten, som ska tas under designprocessen. 

Sanders och Stappers (2014) delar in designprocessen i tre olika delar – probes, toolkits och 

prototypes. Probes handlar om att skicka små tester eller uppgifter till slutanvändaren för att testa 

en tes eller idé man har om en designlösning. Under detta projekt lades inget fokus vid denna delen 

av co-design. Toolkits handlar om att ta fram ett ramverk med byggstenar som slutanvändaren kan 

skapa utifrån. Det ingår i den generativa fasen (jfr. figur 1). Här utgår man från perspektivet att 

skapa med, vilket innebär att man ser användaren som en partner. Skapande är en central del av co-

design och följer modellen make-tell-enact (Brandt m.fl., 2013). En artefakt skapad genom co-design 

kan framstå tvetydig och säger ofta väldigt lite om sitt syfte och funktion (Sanders & Stappers, 

2014). Sanders och Stappers menar att man inte kan separera skapande från förklaring och 

demonstration. Detta beskrivs tydligt i följande citat: ”The basic principle behind generative 

techniques is to let people make designerly artefacts and then tell a story about what they have 

made.” (Visser, Stappers, van der Lugt, & Sanders, 2005, s. 122). Detta tillvägagångssätt ålägger 

även för perspektivet att se deltagarna som experter på deras egna erfarenheter. Genom deltagarnas 

förklaring och demonstration av artefakten adderas mening (Sanders & Stappers, 2014). Detta 

innebär i praktiken att deltagarna måste visa och presentera vad de har gjort i slutet av 

workshoppen. Toolkit används för att slutanvändaren ska generera många designmöjligheter, som 

sedan kan få en inflytande roll i prototypen och följaktligen i den färdiga produkten. När 

slutanvändarna tillåtits skapa ett antal designmöjligheter sammanställs dessa till en designlösning. 

Lösningen kommer sedan användas som grund till den första prototypen när projektet övergår 

från den generativa fasen till den utvärderande fasen (jämför figur 1).  
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Figur 1: Figuren är skapad och baserad på teorier från Sanders och Stappers (2014, s. 11).  

I den utvärderande fasen ligger fokuset på prototypen. Den bygger på den designlösning som 

tidigare tagits fram och ska nu skapas och utvärderar genom en iterativ process.  Denna metod 

kommer från det närliggande området interaktionsdesign (Preece, Rogers, & Sharp, 2015, s. 319–

333), och är utformat enligt: 

lösning → prototyp → test av prototyp → utvärdering→ ny lösning 

Den första prototypen representeras av pricken i mitten av figur 1. Precis som tidigare används 

perspektivet att skapa med. I denna fas används även perspektivet skapa för, som innebär att man 

ser användaren som ett subjekt (Sanders & Stappers, 2014). Att använda båda dessa perspektiv 

innebär både att ta hänsyn till slutanvändarens skapelser, men också att skapa prototypen utifrån 

den forskning och de teorier som finns inom området. I detta projekt motsvarar det allt som finns 

med i teoridelen av uppsatsen. När den första prototypen är färdig ska den testas och utvärderas. 

I det här projektet gjordes utvärderingen tillsammans med slutanvändaren just för att få med de 

två tidigare nämnda perspektiven. Utvärderingen leder sedan till en ny och uppdaterad lösning, 

och här börjar den iterativa processen om – en ny prototyp skapas. Man arbetar alltså cykliskt. 

Pricken som finns längst åt höger på figur 1 representerar att prototypen genomgått minst ett par 

iterationer och är redo för lansering.  
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2.2.3 Lärande 

Lärande och hur det kan ske är ett genomgående ämne som återkommer genom arbetet. Här 

beskrivs inlärning och hur det här projektet förhåller sig till konceptet. När text görs tillgänglig 

tillsammans med visuellt innehåll, bild och ljud, och när dessa uttryck samtidigt är relevanta för, 

samt står i relation till textens innehåll, då kommer textens innebörd att bättre bli förstådd (Bus, 

Takacs, & Kegel, 2015, s. 82). Omvänd effekt sker när informationen enbart förmedlas via texten. 

När information tas emot av olika sinnen samtidigt, exempelvis ljud och bild, processas 

informationen av olika kognitiva kanaler samtidigt vilket leder till mer effektiv inlärning (Bus m.fl., 

2015, s. 82). Detta är intressant för att då det tidigare definierade begreppet interaktivt berättande 

involverar dessa informationstyper. När frågor kring detta ställs i intervjun kan denna teori 

användas för att förklara hur text, ljud och bild relaterar till varandra och följaktligen, enlig dessa 

teorier, ökar inlärningen.  

Meningarna i en berättelse relaterar till varandra på ett betydelsefullt sätt och skapar en 

sammanhängande helhet, men berättelser har samtidigt en underliggande struktur som delar upp 

händelseförlopp i episodiska delar (Black & Bower, 1979). Dessa narrativa delar har en pedagogisk 

effekt eftersom de bryter ner innehållet i delar som lätt går att memorera och återkalla tillsammans 

som en helhet (Baldwin & Ching, 2017; Black & Bower, 1979). Detta är intressant eftersom det 

kan kombineras med interaktivt berättande, då narrativ är en viktig och grundläggande del av 

begreppet. Om diskussioner kring narrativets lärande effekt kommer på tal under intervjun kan 

detta användas för att beskriva den relationen. 
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3. Metodval och motivering 

I metod-delen förklaras valet av metod samt hur det förhåller sig till syftet. Valet av co-design 

motiveras, samt hur detta fungerar i förhållande till fokusgruppsintervjun. Sist förklaras även hur 

pilotstudien påverkade tillvägagångssättet och tillhörande intervjufrågor. 

Då projektet ska producera en webbsida med interaktivt berättande kommer en studie att 

genomföras med syftet att utforska hur interaktivt berättande och dess komponenter kan användas 

på webben i ett lärandesyfte. Här undersöks slutanvändarnas uppfattning om relationen mellan 

interaktivitet och lärande med fokusgruppsintervjuer som huvudsaklig metod. Fokuset för 

undersökningen ligger vid målgruppens syn på interaktivt berättande. Detta för att sedan kunna 

skapa en berättelse som passar och kommunicerar till dem. Studien kommer däremot inte 

undersöka beteenden hos användarna. Istället ligger fokuset vid målgruppens personliga 

erfarenheter inom denna form av kommunikation. Undersökningen försöker inte förstå 

generaliserbara mönster för hur människor i allmänhet lär sig om innehåll. Studien handlar om att 

kvalitativt utforska det interaktiva berättandets möjligheter, men också dess begränsningar, i 

kontexten av lärande. Att använda kvalitativa intervjuer som metod passar detta projekt för att det 

enligt Ekström och Larsson (2019) används för att förstå hur människor upplever och förstår 

förhållanden i deras vardagsliv. Utifrån syftet kan vi då undersöka hur målgruppen ser på 

interaktivt berättande i förhållande till lärande. De kan med egna ord beskriva deras erfarenheter 

angående detta. I slutändan ska studien vara vägledande för hur projektets slutprodukt senare 

kommer att ta form. Mer om det under lösningen och dess grunder. Begränsningarna med denna metod 

är att det inte går att visa exakt vilka interaktiva element som på bästa sätt lär ut. I det fallet skulle 

en kvantitativ studie passat bättre. 

Gruppintervjuer passar för denna undersökning eftersom det inom co-design handlar om att tidigt 

involvera slutanvändaren i designprocessen (Sanders & Stappers, 2014). Detta innebär att 

målgruppen först intervjuas, och sedan skapas en prototyp som utvärderas. Fokusgruppen passar 

även bra för det utforskande syftet med undersökningen. Workshoppen som görs i anslutning till 

intervjun motiveras med att co-design starkt präglas av skapande (se teori-del). 

Inför detta arbete har en pilotstudie utförts för att testa studiens tillvägagångssätt och upplägg. 

Från denna togs lärdomar om studiens praktiska tillvägagångssätt, om hur och i vilken ordning 

frågor bör ställas. Detta har sedan utvärderats och ändrats för att bättre passa studiens syfte. Under 

pilotstudien intervjuades en 24-årig kvinna. Frågorna som då ställdes var anpassade efter att 

deltagaren skulle definiera interaktivt berättande. Intervjufrågor visades vara svåra att besvara. 
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Efter detta definierades studien istället enligt interaktivt berättande efter Baldwin och Chings 

(2017) definition. 

3.1 Urval  

Den primära målgruppen kommer att vara män och kvinnor mellan 18–25 år. Det betyder att 

studien i första hand har ett variationsurval, med kön och ålder som variationsenheter (Ekström 

& Larsson, 2019, s. 113). Valet av målgrupp motiveras av att gruppen har växt upp med tillgång 

till internet och spenderar en övervägande del av sina liv på nätet (Tkalac Verčič & Verčič, 2013). 

Det finns därmed en stor relevans att utbilda denna grupp inom frågor om integritet på internet. 

Målgruppen för detta projekt faller inom kategorin Digital Natives (jfr. Prensky, 2001). Detta 

innebär att det är ett kompletterande typurval (Ekström & Larsson, 2019, s. 113). 

Gruppen som intervjuades och sen deltog i workshoppen bestod av sex deltagare. Att använda 

färre än fyra deltagare försämrar gruppkänslan och ger färre berättelser, men använder man istället 

fler än sex blir det svårt att fokusera på varje individ (Visser m.fl., 2005). Det var också viktigt med 

ett jämnt antal, eftersom de ska jobba i grupper om två. Framöver kommer de olika deltagarna 

hänvisas till enligt D1 till D6. Eftersom det var svårt att hitta deltagare användes ett snöbollsurval 

(Ekström & Larsson, 2019, s. 114), där vi frågar de som vi redan har kontaktat ifall det känner 

någon som kan delta. De som deltog var mellan 19 och 24 år och var aktiva användare av internet. 

De ingår därmed inom ramen för målgruppen. Deltagare D1 och D5 deltog sedan i en 

utvärderande intervju genom att låta dem pröva prototypen av webbsidan och sedan svara på 

ytterligare frågor.  

3.2 Kritik mot metoder 

Redström (2006) ålägger för ett perspektiv som kritiserar den övertro som finns hos användaren 

inom området participatory design. Co-design är emellertid en del av participatory design och detta 

perspektiv blir därför viktigt för oss att beakta. Detta för att inte slutanvändarens beslut alltid får 

ta överhand. När fokuset bara ligger vid den användarcentrerade designen ser man bara 

mottagarperspektivet. Det är en viktig del av den kommunikativa modellen, men blir fokuset för 

stort på användaren glömmer man bort att även avsändaren har ett stort ansvar. Fokusgrupp som 

metod används för att utforska målgruppens erfarenheter och syn på interaktivt berättande. De 

tillåts även inverka i designprocessen genom användandet av co-design. Detta kan kopplas till 

kritiken som Redström lyfter och sedan jämföras med co-designens två synsätt, skapa med och för 

(Sanders & Stappers, 2014), se även bilaga 1. Det förstnämnda handlar om att man som avsändare 

utifrån teorier och forskning skapar något som man tänker sig fungera för en användare. Man kan 
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tänka sig att detta är det som enligt Redström inte får glömmas bort. Det senare handlar om att 

tillsammans med användaren designa den tänkta produkten. Det material och idéer som deltagarna 

i fokusgruppen kommer fram till bör ses som en fingervisning för de som sedan ska utföra 

projektet (avsändare) att bedöma och presentera. Här blir det viktigt att även ta med avsändarens 

kompetens inom kommunikation.    

Inom co-design görs den första prototypen ganska sent i designprocessen (se pricken i mitten av 

bilaga 1). Den utvärderande fasen kommer alltså efter ungefär halva designprocessen. Det finns 

däremot fördelar med att börja utvärdera redan efter att man har tagit fram den första skissen. 

Fördelarna är att man tidigt kan, med exempelvis papper och penna, testa och utvärdera en skiss 

på mycket kort tid. Detta används och förespråkas inom området interaktionsdesign (Preece m.fl., 

2015).   

3.3 Tillvägagångssätt  

I början av projektet genererades idéer till vad arbetet skulle leda till. Val av metod och teorier 

bestämdes. Sedan påbörjades designprocessen. Detta gjordes för att få en bättre förståelse för hur 

arbetet sedan skulle struktureras och vilka ämnen som skulle fokuseras på i fokusgruppen. Här 

gjordes initiala skisser av webbsidan, personas och en moodboard. Mer om det under lösningen och 

dess grunder.  

I planeringsarbetet gjordes ett urval som definieras ovan. Rekryteringen skedde genom personlig 

tillfrågan och genom inlägg på Facebook och Canvas. Efter det tillfrågades de som redan 

kontaktats om de känner några som kan tänkas delta, med andra ord applicerades ett snöbollsurval 

(Ekström & Larsson, 2019, s. 114). Detta är en kvalitativ studie och det går därför bra att välja 

personer för att skapa ett mångfacetterat och livligt samtal (Ekström & Larsson, 2019, s. 113). Vi 

letade därför i Facebook-grupper där det finns människor som troligen har något att säga om 

ämnet. Pratsamhet efterfrågas i inbjudan. Här planerades även intervjufrågorna, se 

operationaliseringen i bilaga 5.  

Själva fokusgruppen delades in i två delar – en intervjudel och en workshop med inslag av co-

design. Fokusgruppen började med intervjun och efter det genomfördes workshoppen. 

Intervjudelen var också indelad i två delar. Den första handlar om interaktivitet och webben, och 

den senare handlar om interaktivt berättande. Se bilaga 2 för intervjuguiden. 

Fokusgruppen hade två moderatorer, där en var ansvarig för intervjudelen, och den andra 

ansvarade för workshoppen. Moderatorns uppgift var att leda diskussionen, men även att få 
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deltagarna att uttrycka sina personliga erfarenheter och tankar. Denna uppgift innefattade att få 

deltagarna att förstå att inget som de gjorde var fel, och att de var experter på deras egna 

erfarenheter, samt att de måste respektera resterande deltagares erfarenheter (jfr. Visser m.fl., 

2005). I delen som innehåller co-design ansvarade moderatorn även för att förklara uppgiften, ge 

instruktioner, tillhandahålla material och bemöta möjliga frågor eller oklarheter. 

I första delen av intervjun uppmanades deltagarna att själva definiera interaktivitet, för att sedan 

diskutera kring interaktivt berättande. Detta opåverkat av hur moderatorerna för studien såg på 

saken, eller vad den tidigare forskningen menade. Genom intervjun värderades deltagarnas egna 

erfarenheter. Detta då ett grundläggande syfte var att undersöka hur målgruppen såg på interaktivt 

berättande. Deltagarna är opåverkade av bilder och föreställningar av vad interaktivt berättande är, 

för att inte tidigt påverka deras bild av ämnet. För att hålla undersökningen valid diskuterades 

interaktivitet på webben och sedan relaterades det till lärande. Valet av denna indelning 

motiverades av att studien ska undersöka hur deltagarna såg på interaktivt berättande i 

kombination med lärande utan större inblandning från vårt håll.  

I den andra intervjudelen visas två webbsidor som faller inom Baldwin och Chings (2017) 

definition av interaktivt berättande. Den ena var en interaktiv artikel om integritet och platsdata 

från (DN) Dagens Nyheter (Larsson, 2019) och den andra var en interaktiv berättelse med namnet 

The Boat (SBS, 2019). Den förstnämnda kategoriserades som en webbsida med låg interaktivitet. 

Som nämnt tidigare betyder det att den har långt avstånd mellan interaktiva sektioner (se teori). 

Det senare webbsidan kategoriseras till sidor med hög grad av interaktivitet, då multisensoriska 

element i kombination med dynamiska presentationer hela tiden sker utan uppehåll. Exemplen 

användes för att visa deltagarna hur interaktivitet på webben kan appliceras. Sedan fortsatte 

intervjun, deltagarna diskuterade utifrån den nya informationen. Indelningen existerade i syfte att 

jämföra om deltagarna förde liknande resonemang i förhållande till ämnet, både innan och efter 

hemsidorna presenterats. Detta följdes sedan upp i slutet av workshoppen när deltagarna berättade 

om vad de hade skapat. 

Slutligen kom workshoppen som innehåller co-design. Här skapade deltagarna skisser av 

webbsidor som innehåller interaktivt berättande med hjälp av det toolkit som tagits fram (Se bilaga 

3). Detta material består bland annat av wireframe-delar utskrivet på papper, men också pennor, 

färgat papper, lim, sax och andra kontorsattiraljer. I uppgiften fick deltagarna skapa en egen 

interaktiv berättelse utifrån det som diskuterats i intervjudelen samt ett case (se bilaga 4). 

Webbsidan och berättelsen skulle handla om integritet och spårning på internet och case:t beskrev 

detta på ett grundläggande vis. Gruppen delades upp två och två vilket gjorde att det blev tre olika 
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grupper totalt. De fick 30 minuter att utföra uppgiften. Deltagarna instruerades att tänka på; vad 

de vill interagera med och när i berättelsen, vilka interaktioner de skulle vilja se och vilka 

interaktioner som skulle göra att de lär sig mer av, eller blir mer engagerade i innehållet. 

De fick ytterligare 5 minuter per grupp för presentation av materialet enligt den tidigare nämnda 

make-tell-enact-modellen (Brandt m.fl., 2013). Varje grupp berättade om deras webbsidor. Sedan 

kommenterade resterande deltagarna webbsidan. Moderatorn frågade om deltagarna kunde 

relatera det som hade sagts i intervjun, till det som just hade skapats. Frågan var om deltagarna 

hade samma åsikter kring interaktivitet och lärande som innan de började skapa en webbsida, eller 

om något hade förändrats. En åsikt kunde exempelvis vara att för mycket interaktivitet är 

distraherande i en kontext av lärande. Här undersöktes om åsikten sedan återspeglades i den 

skapade webbsidan, och i så fall på vilket sätt det representerades. Har deltagarna eventuellt ändrat 

sin åsikt undersöktes varför, och om det finns någon medveten tanke bakom det.  

Under intervjutillfället användes ljud- och bildupptagning för att särskilja vem som talade och 

vilket kroppsspråk de använde. Det hade annars blivit svårt att i efterhand relatera de 

kommunikativa aspekterna, som gester och rörelser, till vad som sades. Filminspelningen användes 

också i syfte att se hur deltagarna skapade webbsidorna under workshoppen. I efterhand 

transkriberades materialet för att ge en helhetsförståelse över vad som sades. Det användes sedan 

i analysen för att utvinna ny kunskap från intervjun och relatera det till teorierna. 

När en första fungerande prototyp hade tagits fram gjordes en utvärdering utifrån co-design med 

deltagare D1 och D5. I och med de tidsbegränsningar som fanns gjordes inte en fullt utvecklad 

co-design, vilket skulle innebära att deltagaren fortsätter skapa och bygga vidare på prototypen. 

Istället utvärderades prototypen, för att se om det överensstämmer med det som talades om under 

fokusgruppen. Detta förstärker det iterativa tillvägagångssättet inom co-design (Sanders & 

Stappers, 2014). Det som gör detta till co-design, och alltså skiljer sig från exempelvis ett 

användartest, är att samma personer involveras och får bygga vidare på tankar och idéer som 

diskuterats tidigare.  

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Det finns en risk att deltagarna svarar på intervjufrågorna utifrån vad de tror förväntas, eller att de 

svarar på ett förväntat vis baserat på vad som kategoriseras som rätt inom det rådande samhället. 

Vi kommer ta hänsyn till dessa möjliga utfall i analysen av materialet för att upprätthålla god 

reliabilitet. 
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Kvale, Brinkmann och Torhell (2014, s. 227) skriver att det inte finns någon sann, objektiv 

omvandling från muntlig till skriftlig form och att vi istället bör fråga oss själva om utskriften är 

lämplig för forskningssyftet. Det transkriberade materialet kommer att hålla hög noggrannhet i 

förhållande till studiens syfte. Eftersom det inte är en samtalsanalys som utförs kommer 

transkriberingen inte lägga vikt vid uttal om det inte visar sig nödvändigt. Det transkriberade 

materialet kommer emellertid lägga betoning på långa pauser, betänketid eller om någon blir 

avbruten. Alla deltagare är representerade i analysen som utgick från transkriberingen.  

I pilotstudien fanns ett stort fokus vid att inte ställa intervjufrågor som kunde tolkas som ledande. 

Detta fokus begränsade studien. Studien kommer fortsättningsvis lägga ett fokus vid att 

intervjufrågorna upprätthåller en god validitet, men samtidigt släppa på fokuset vid att frågorna 

inte skall vara ledande alls. I den andra delen av fokusgruppen visas två webbsidor som anses 

använda interaktivt berättande. Detta moment kan möjligen ses som ledande, då deltagarna får en 

tydlig bild av vad vi anser vara interaktivt berättande. Kvale m.fl. (2014, s. 214) förklarar hur 

ledande frågor inte behöver minska studiens reliabilitet och ger som exempel hur även Bourdieu 

använde sig av ledande frågor ibland. Detta tyder därför på att faktumet att dessa webbsidor 

visades för deltagarna inte nödvändigtvis påverkar reliabiliteten negativt.    

Webbsidorna som visades under intervjun påverkar även validiteten. De valdes för att de ligger 

nära vad som Baldwin och Ching (2017) menar vara interaktiva berättelser. DN-artikeln handlar 

om integritet och The Boat handlar om flyktingströmmar från Vietnam. Ämnet på den 

förstnämnda ligger närmast det vi vill göra. Det är dock en nyhetsartikel och det uppstår senare i 

intervjun diskussioner kring hur det påverkar användandet av interaktivitet.  

I uppgiften under workshoppen jobbar deltagarna utifrån ett case. Valet av ämne för uppgiften 

beslutades eftersom det ligger nära i anslutning till det ämne som webbsidan för projektet kommer 

belysa. Deras uppgift är därmed lik det faktiska projektet för att upprätthålla undersökningens 

validitet och relevans för det kommande projektet. Hade detta case handlat om något annat hade 

man kunnat uttala sig kring vissa interaktiva element som tas upp, men inte hur de relaterar till det 

specifika ämne som webbsidan som projektet resulterar i ska handla om.   

Denna studie gör inte anspråk på att vara statistiskt generaliserbar. Möjligheterna till 

generaliserbarhet i den här undersökningen är små, men inte obefintliga. Om materialet från denna 

studie visar på liknande resultat och slutsatser som den tidigare forskningen ger det goda skäl till 

att resultaten gör anspråk på att vara generellt överförbara.  
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3.5 Etiska frågor  

I denna studien är det viktigt att jobba efter fyra etiska principer: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (enl. Kvale m.fl., 2014). 

Deltagarna informeras om vad syftet med projektet är, i enighet med det som presenterats under 

syfte och frågeställningar. Informationen som hämtas in bedöms inte som känslig, men materialet 

kommer hanteras varsamt och samtliga deltagare i studien ska hållas anonyma. Gruppintervjun 

spelas in med mikrofon och kamera, men bara vi som utför studien tar del av det inspelade 

materialet. Det transkriberade materialet ska vara konfidentiellt. Eventuellt nämnda namn byts ut. 

Deltagarna meddelas att deltagandet i fokusgruppsintervjun är frivilligt, och att man kan dra sig ur 

och få sin data borttagen när som helst, även efter att intervjun är utförd. När projektet är utfört 

och materialet inte längre tjänar något syfte kommer inspelningarna att raderas. 

Konsekvenserna av att delta i intervjun bedöms som låga då ämnet inte bör vara känsligt för 

deltagarna. Gruppintervjun ska främst samla in information om hur användare lär sig och tar del 

av information på webben och ställa det i förhållande till interaktivitet, därför bedöms materialet 

inte innefatta känsliga uppgifter. De vetenskapliga fördelarna är att potentiellt komma fram till ett 

sätt att lära ut genom interaktivt berättande till personer inom målgruppen. Detta måste deltagarna 

vara medvetna om för att känna motivation till att delta. 

Arbetet som dessa intervjuer ingår i måste hålla hög vetenskaplig kvalitet, och detta ska framgå 

under intervjutillfället. Projektets resultat ska präglas av transparens och det ska presenteras värdigt 

och korrekt. Intervjufrågorna ska vara relevanta för projektets syfte och noga kontrollerade och 

reviderade för att undvika irrelevans och systematiska fel. De etiska aspekterna som redogörs här 

måste följas i praktiken. De etiska aspekterna presenterade här ovan kommer att sammanfattas i 

ett avtal. Det ska sedan presenteras för intervjupersonerna så att de kan godkänna det genom att 

skriva under. 

 

  



 
 

18 
 

4. Resultat och analys  

Här presenteras och analyseras materialet från fokusgruppen samt workshop-uppgiften. Materialet 

som grupperna producerade i workshoppen går att se i bilaga 6–8. Resultatet placeras in i en 

vetenskaplig kontext utifrån tidigare presenterade teorier och tidigare forskning, och diskuteras 

utifrån centrala ämnen.  

Sedan presenteras resultatet från utvärderingen som gjordes med två av deltagarna. Där fick 

deltagarna återkoppla och svara på om resultatet av studien motsvarade det som diskuterades och 

skapades under intervjutillfället och workshoppen. Denna del motsvarar även övergången till den 

utvärderande fasen i co-design (enl. Sanders & Stappers, 2014).  

4.1 Multisensorisk media 

I både DN-artikeln och The Boat ansåg deltagaren D4 att det inte fanns mycket interaktivitet, men 

understryker ändå hur det visuella kan samverka med texten:  

D4: Men ur en berättandesynpunkt så tror jag att- det instämmer jag lite 

med vad folk har sagt här innan också. Att eeh, jag tror att du fastnar 

lättare för berättelsen om det kombineras med visuella uttryck också. Att 

eh- att du får någon kompletterande bild för det som står skrivet.  

Det är tydligt att denna deltagare ser fördelarna med de multisensoriska aspekterna på 

webbsidorna. Hen nämner att man fastnar lättare för berättelsen. Detta kan tolkas som 

engagemang och uppmärksamhet och går att styrka med det som Baldwin och Ching (2017) menar 

med multisensoriska media.  

Deltagare D1 var positivt inställd till webbsidan The Boat. Deltagaren beskrev hur hen ser 

webbsidan som fördelaktig ur ett pedagogiskt perspektiv genom de visuella uttrycken och den 

stora variationen i media som återfinns på webbsidan. Deltagaren uttryckte sig så här: 

D1: […] pedagogiskt sett så skulle jag tycka bättre om att läsa en sån text 

liksom. Som har lite, händer lite, och förstärker ju det visuella, du ser saker 

samtidigt som du får texten. Så hör du ljud också. […] Du stimulerar inte 

liksom bara en grej, alltså läsningen, utan du har fler. Åh ah. Så tänker jag. 

Deltagaren betonade hur sidan stimulerade olika sinnen och menar att hen skulle lära sig bättre av 

en sådan typ av webbsida. Denna förklaring om hur variation av innehåll stimulerar olika sinnen 

går att tydligt koppla till Baldwin och Ching (2017) definition av multisensorisk media som går ut 
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på att integrera flera former av media, däribland text, grafik, ljud, och bild för att stimulera olika 

sinnen. Som svar på hur en interaktiv berättelse skulle se ut för deltagarna säger samma person 

följande: 

D1: Jag tyckte om den där båt-hemsidan […] jag har ju dyslexi så jag hatar 

att läsa […]. Så när det händer saker, där du kombinerar det visuella. Så 

för mig så fastnar det liksom i huvudet och jag kan tycka det är faktiskt 

intressant, jag tappar inte intresset liksom, för jag tycker att läsa är så 

tråkigt när man får en lång essä liksom. 

Deltagaren förklarade att på grund av läs- och skrivsvårigheter upplever hen att det var svårt med 

längre texter. Även här ligger ett fokus vid de multisensoriska egenskaperna av webbsidan, där 

dessa aspekter beskrivs som positiva för både inlärning och att upprätthålla ett intresse av 

innehållet. I en artikel av Bus m.fl. (2015, s. 82) beskrivs hur en ökad förståelse för innehållet 

kommer av en variation i materialets uttryck. Genom att stimulera olika sinnen med bild, ljud och 

text är olika kanaler för information tillgängliga samtidigt (Bus m.fl., 2015, s. 82). Detta 

överensstämmer med deltagarens resonemang om att kombinationen mellan text, ljud och det 

visuella hjälper hen att förstå och memorera innehållet bättre. Ett varierat innehåll som stimulerar 

flera sinnen samtidigt framstår därmed som ett användbart upplägg i designen av en webbsida som 

syftar till att lära ut. 

I workshoppen skapades bilaga 7 av deltagarna D1 och D4 (grupp 2). Dessa deltagare uttryckte 

tidigt i intervjun att de var positivt inställda till mycket interaktivitet. Deltagare D4 sa ”Alltså jag 

tycker inte nivån av interaktivitet är särskilt hög, på någon av de här hemsidorna” och menade att 

exemplen som presenterades under intervjun innehöll väldigt lite interaktivitet. Medan den andra 

föredrog att det hände mycket och att det fanns en variation i innehåll på webbsidan. Trots att D1 

uttrycker att hen vill se mycket interaktivitet i en webbsida återspeglas inte detta i resultatet av 

deras uppgift. Detta kan emellertid bero på misskommunikation då D1 och D4 uttrycker under 

presentationen av sitt arbete att de inte hade interaktivitet i åtanke i designen av webbsidan och 

den tillhörande interaktiva berättelsen. Vad som däremot är framträdande i resultatet av deras 

uppgift är användningen av multisensorisk media. 

Sammanfattningsvis var multisensorisk media en aspekt vanligt förekommande i diskussionen om 

interaktivitet i förhållande till lärande. Multisensorisk medias positiva påverkan på inlärning 

understryks av att Bus m.fl. (2015, s. 82) identifierar ett varierat innehåll med text, bild och ljud 

som fördelaktiga för förståelse och inlärning av information. 
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4.1 Dynamisk presentation och interaktivitet 

När deltagarna tidigt blev tillfrågade vad interaktivitet är för dem så försöker D3 besvara detta, 

hen tycks dock ha svårigheter att definiera begreppet. D5 svarade under samma diskussion att det 

är ”[…] en reaktion som får motreaktion, typ”. Hen säger senare att webbsidan Youtube inte är 

interaktiv p.g.a. envägskommunikation, men andra deltagare håller inte med. Det finns en 

osäkerhet bland deltagarna vad interaktivitet innebär och mer förståelse nås gemensamt under 

intervjuns gång. 

Deltagare D5 diskuterade DN-artikeln och menade att interaktiviteten som användes i artikeln 

gjorde att DN tappade seriositeten. Deltagare D5 sade ”[…] Alltså den DN-artikeln […]. Det 

händer saker. Men jag tycker att den tappar lite så här det seriösa tänkandet bakom alltså, det blir 

lite som att du scrollar på ett spel […]”.  

Personen menade att artikeln liknade ett spel, vilket stod i kontrast till nyhetsrapporteringens 

vanligtvis fyrkantiga uttryck. En annan deltagare instämde att det blev överdramatiserat och fel 

fokus. Fokuset hamnade istället vid flashiga effekter. Detta passade inte in i det seriösa ämnet, 

enligt deltagaren. Deltagaren återkom till exemplet senare i intervjun, och berättade att GP 

(Göteborgs Posten) gjorde liknande artiklar, där det blir svårigheter att ta sig igenom artikeln och 

att fokuset på sakinnehållet försvann. Båda hemsidorna hade använt sig av dynamiska 

presentationer, i form av video och rörelse, som sätts igång när man når en specifik del av 

berättelsen. Problemet verkade vara att inga, eller mycket små delar av de interaktiva berättelserna 

var statiska och gav alltså inte något andrum. Det andra problemet handlade om konventioner. 

Deltagarna tyckte inte att denna typ av interaktivitet hörde hemma i nyhetsmediet. Om man 

relaterar den här informationen till webbsidan som ska produceras genom det här projektet, 

innebär det att mängden interaktivitet och dynamik måste harmonisera med innehållet och syftet. 

Webbsidan för projektet behöver dock inte förhålla sig till samma strikta konventioner, då det inte 

kommer att vara ett nyhetsmedium.  

I intervjun berättade deltagare D5 om bildspel för presentation av föreläsningar som föreläsare 

lade upp i efterhand. Deltagaren beskrev problemet med att lärare nu börjat använda sig av 

programvara som har mycket animationer i presentationerna, som in- och utzoomningar mellan 

bilderna. Detta hänger ihop med det som sades om DN- och GP-artiklarna, där fokuset låg på 

animationer snarare än sakinnehållet. Detta noterades även av de andra deltagarna. Animationerna, 

som går att likna med dynamiska presentationer (enl. Baldwin & Ching, 2017), kan här tänkas passa 

för syftet att presentera information för studenter. De bidrar möjligen till engagemang i 

kombination med de narrativa aspekterna som läraren använder i presentationen. När syftet sedan 
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skiftar till att repetera föreläsningen försvinner de narrativa aspekterna från föreläsaren och de 

dynamiska presentationerna blir överflödiga. 

Deltagarna D2 och D5 skapade bilaga 6 i workshoppen (grupp 1). Gruppen ville se störst 

restriktivitet av interaktivitet och dynamik på sin webbsida, jämfört med resterande deltagare. De 

föredrog sparsamt med interaktioner för att inte förvirra och distrahera läsaren. Deltagarna 

skapade en webbsida med olika huvudämnen och beroende på vad man var intresserad av klickade 

och navigerade man sig vidare till rätt typ av ämne. Olika påståenden kom upp och man fick välja 

om man höll med om påståendena eller inte. Sedan navigerade webbsidan användaren vidare till 

nästkommande innehåll. Detta kan kopplas till hur interaktivitet kan definieras som att användaren 

har kontroll över innehållet (Baldwin & Ching, 2017). Poängen var att få en tydlig överskådlighet 

över sidans ämnen innan användaren sätter sig in i och eventuellt intresserar sig för innehållet. De 

tyckte att texten skulle stå i fokus och att annat innehåll skulle existera sekundärt. De ville att 

illustrationer skulle dyka upp vid enstaka specifika tillfällen, och berättade att dessa illustrationer 

ska flyta in från sidan av fältet. Gruppens åsikter om interaktivitet i intervjun, och vad de senare 

skapade i workshoppen överensstämmer med varandra. Det finns en tydlig koppling mellan att de 

ville se interaktioner som var begränsade till sektioner med deras webbsida i workshoppen. Den 

innehöll mycket text, en begränsad mängd dynamiskt innehåll och interaktionsmöjligheter.  

Deltagare D2 lyfte poängen att flashiga effekter kan få webbsidan att stå ut och skilja sig från 

mängden. Däremot påpekade personen att webbsidan The Boat blinkade väldigt mycket och att 

det var väldigt lite text, gentemot de visuella intrycken. Den upplevdes också som svår att ta till sig 

till följ av detta. Resonemanget konkluderas i att interaktivitet och snygga effekter kan vara 

fördelaktigt för uppmärksamheten, men att det bör existera i rimlig mängd inom specifika 

sektioner av sidan. Det förstnämnda kan även styrkas av Baldwin och Ching (2017), och det senare 

är något som återfinns i hemsidorna forskarna analyserar2. De visuella elementen bör heller inte ta 

för mycket utrymme och därmed inte lämna rum för text. 

Bilaga 8 skapades under workshoppen av deltagarna D3 och D6 (grupp 3). I beskrivningen av 

deras webbsida uttryckte dem att de ville ha en funktion i form av en knapp, där man valfritt kan 

stänga av överflödiga interaktioner för användbarhetens skull. De berättade att de inte ville visa 

för mycket innehåll samtidigt och föreslog att webbsidan skulle innehålla delar där text och andra 

element expanderar när man exempelvis klickar eller håller musen över dem. De ger som exempel 

                                                   
2 Bl.a. https://www.bloomberg.com/graphics/2015-paul-ford-what-is-code/ 

https://www.bloomberg.com/graphics/2015-paul-ford-what-is-code/
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en bild där tillhörande text först dyker upp i samband med att man håller musen över bilden. De 

ville alltså enbart visa information till användaren efter att användaren har klickat och kan därför 

liknas med Baldwin och Chings (2017) definition av interaktivitet som understryker att användaren 

har kontroll över innehållet. Deltagarna pratade också om en funktion där man kunde flytta runt 

en karaktär mellan olika butiker på en karta, vilket leder till att olika reklam presenteras för 

användaren. Detta ska symbolisera att man får riktad reklam beroende på var man handlar. Även 

denna funktion låter användaren styra över vad som presenteras för personen. Båda dessa 

funktioner implementerades senare i prototypen.  

Deltagare D3 nämnde webbsidan Nasa Solar System då deltagarna blev tillfrågade om de brukar 

lära sig via webben. Deltagaren uttryckte ett stort intresse för rymden och identifierar sig själv som 

rymdnörd. Beskrivningen av NASA Solar System tyder på att webbsidan har en hög grad av 

interaktivitet samt innehåller dynamisk presentation och multisensorisk media (jfr. Baldwin & 

Ching, 2017). Deltagaren berättade hur du kunde utforska flera planeter genom 3D-modeler av 

planeterna. Deltagaren berättade: 

D3: […] Jag menar jag som är sån rymdnörd. Jag sitter ju alltid och 

scrollar på NASA:s hemsida och sånt där å kollar på det, dom är ju 

väldigt- de har ju väldigt interaktiv hemsida som heter Solar-System. Där 

kan du ju liksom titta runt på planeten i 3D-model och allting och de- [aa] 

så den är ju väldigt interaktiv på det sättet att du till och med kan liksom, 

vrida och vända på grejer och lära dig saker av det och den kan mata dig 

med information […]. 

Personen söker sig alltså till en högt interaktiv webbsida för att lära sig om någonting som är av 

stort personligt intresse. Det beskrivs hur deltagaren blir som matad med information genom att 

aktivt vrida och vända på objekt, alltså aktivt interagera med innehållet. Trots detta tydliga exempel 

på en interaktiv webbsida som används för att lära ut om ämnet rymden beskrev deltagaren senare 

hur hen föredrar webbsidor som är tydliga och inte upplevs röriga till följd av för mycket 

interaktivitet. Detta kan relateras till forskarna Singer och Alexander (2017) som anser att inlärning 

inte sker lika effektivt via skärmar. Den nämnda rörigheten är möjligen en av de aspekter som 

påverkar inlärningen via skärmar negativt. Forskarna undersöker emellertid endast skärmar med 

statiskt innehåll och jämför det med tryckt text. Deltagaren sammanfattar slutligen att en webbsida 

med tydlig struktur utan för mycket bildelement skulle vara fördelaktigt för lärande.  
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Deltagare D5 tog upp en kampanj från Naturskyddsföreningen. Kampanjen hade ett quiz-liknande 

koncept där användaren får pröva sina kunskaper inom miljöfrågor och klimatavtryck. I detta 

exempel användes interaktiviteten i ett utbildande syfte om miljöfrågor. Webbsidan tycktes 

engagera och intressera deltagaren och hen beskrev själv webbsidan som både interaktiv och 

utbildande. Quiz:et kan ses besitta egenskaper beskrivna i Baldwin och Chings (2017) definition 

av dynamisk presentation, men också interaktivitet. Quiz:et involverar dig i ämnet, ställer frågor 

som hör till varandra, ber efter din input och sedan betygsätter din kunskap. Ett quiz kan ses som 

ett litet narrativ, då det bryter ner innehållet i delar som lätt går att memorera och återkalla 

tillsammans (jfr. Baldwin & Ching, 2017; Black & Bower, 1979). 

När fokusgruppen diskuterade situationer där det kunde bli svårt att lära sig till följd av webbsidans 

interaktivitet togs bland annat Wikipedia och Google Docs upp, två exempel som kan ses som co-

creation (enl. Sanders & Stappers, 2008). I det förstnämnda exemplet tillåts användarna gemensamt 

påverka webbsidans information genom en typ av crowdsourcing. Alla användare tillåts redigera 

artiklar vilket kan sprida desinformation och genom det påverka inlärningen negativt. Varför 

deltagarna upplever att Google Docs är negativt i syfte att lära sig var tvetydigt och varierade under 

diskussionens gång. Ett beslut gjordes att inte använda co-creation som en funktion för 

vidareutveckling av webbsidan till följd av att fokusgruppens kritiska syn på detta. I detta projekt 

hade det kunnat vara att låta användare lägga till egen information om integritet på webbsidan. 

Sammanfattningsvis verkade deltagarna föredra mängden interaktivitet som återfinns i DN-

artikeln. Det finns emellertid problem med webbsidan i fråga. Dynamiska presentationer och 

graden av interaktivitet får inte ta över sakinnehållet i berättelsen och den måste harmonisera med 

innehållet. Detta lyckas DN-artikeln dåligt med enligt flera deltagare. Deltagarna ville se att 

interaktiviteten var avgränsad till vissa sektioner. De ville samtidigt inte mötas med massvis av text 

och ville istället att information dyker upp när man klickar på, eller håller musen över element. 

Deltagarnas uppfattning av vad interaktivitet är framstår ibland splittrad, speciellt i ett tidigt skede 

av intervjun. Flera av deltagarna ansåg däremot att det blev rörigt med för mycket interaktivitet. 

En av deltagarna underströk att interaktiviteten kunde öka engagemang och intresse för 

informationen, framförallt för personer med lässvårigheter. För mycket interaktivitet kunde 

däremot göra det problematiskt vid lärande. Det är viktigt att påpeka att bara en av deltagarna 

föredrog mängden interaktivitet i The Boat. Personen var emellertid tveksam till mängden 

interaktivitet i kombination med lärande inom obekanta kunskapsområden.  
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4.2 Datavisualisering  

Deltagare D5 berättade om en webbsida som hette Mathgraphs. Webbsidan beskrevs som effektiv 

för inlärning av matematik och deltagaren berättade hur hen hade använt den för att räkna ut 

trigonometriska cirklar. Användaren förklarade att en formel skrevs in och att innehåll ritades ut 

baserat på den. Sedan kunde användaren justera formeln, och innehållet förändrar därmed 

utseende baserat på input. Formelns data blev visualiserad. Datavisualisering är en av de 

huvudsakliga komponenterna inom interaktivt berättande (Baldwin & Ching, 2017). I Baldwin och 

Chings (2017) definition ligger ett fokus vid visualiseringen av stora mängder data, men utesluter 

emellertid inte den här typen av datavisualisering. Webbsidan beskrevs som ett utmärkt sätt att lära 

sig. Samma deltagare sa däremot senare att webbsidan inte var speciellt interaktiv, men varför 

deltagaren upplevde detta var otydligt. Deltagare D1 tillade ett liknande exempel, där du istället 

räknar på kraft och kaströrelse och berättade hur detta visualiseras genom att en kanonkula blev 

avfyrad. Detta indikerar att visualiserad data passar målgruppen i avseendet att lära. 

Sammanfattningsvis så var datavisualisering förekommande i liten utsträckning under intervjun 

men samtidigt beskrev flera deltagare webbsidor som innehöll dessa aspekter som högst lärorika. 

Flera av exemplen hade utöver detta också en hög grad av interaktivt innehåll. 

4.3 Utvärdering av prototyp 

I utvärderingen av prototypen intervjuades deltagarna D1 och D5. Detta gjordes för att utvärdera 

de slutsatser som kommits fram till under analysen och som följaktligen representeras i prototypen. 

Det här är det slutgiltiga steget i den första iterationen i den utvärderande fasen (se bilaga 1). Denna 

utvärdering leder senare fram till en ny idé. Motiveringen till valet av dessa deltagare var att deras 

åsikter om interaktivitet och lärande skilde sig i störst utsträckning. De var även av olika kön och 

hade stor åldersskillnad.  

Deltagare D1 var positivt överraskad och förklarade att det var kul att det som diskuterades i 

gruppintervjun hade inkluderats i prototypen. Deltagaren uttrycker att hen får ett positivt intryck 

av webbsidan och hur hen tycker om kombinationen av ljud och bild. Hen tyckte om att webbsidan 

utnyttjade visuella element vid klickbara delar. D1 nämnde att man blev engagerad och ville trycka 

vidare. Hen tycker att webbsidan är innovativ och att delar av innehållet förklarade sig själv. När 

deltagaren blir tillfrågad om möjliga nackdelar eller otydligheter förklarades att sidan bitvis var lite 

förvirrande. Som exempel sa deltagaren att när man klickar på no på första frågan flyttas man ner 

till slutet på webbsidan (se figur 2 bild 1 nedan). Den grundläggande idén om att bara presentera 

information för användare som var intresserade gick därmed inte helt fram. Där finns det länkar 
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som leder till webbsidor där man kan läsa mer om ämnet, och förklarar att det upplevdes ologiskt. 

Deltagaren tyckte också att förklarande text skulle dyka upp då man höll muspekaren över alla 

klickbara rutor, eftersom det fanns på förstasidan. Sedan tyckte deltagaren att första sidan skulle 

vara i en varmare färg eftersom den var ganska mörk i jämförelse med resten av webbsidan.  

När deltagare D5 intervjuades under utvärderingsfasen togs animationer upp i anslutning till 

projektets webbsida. Det anmärktes av deltagaren att det var långsamma animationer mellan 

webbsidans delar. Denna synpunkt går att koppla till deltagarens tidigare diskussion om 

presentationer med ett överflöd av animationer mellan bilder. Långa övergångar mellan delarna på 

projektets webbsida beskrevs som en möjlig nackdel med upplägget. Deltagaren beskriver annars 

webbsidan som ”solid” och kan relatera flera av funktionerna på webbsidan till gruppintervjun. 

Hen blir tillfrågad om relationen mellan ljud, bild och text på webbsidan och uttrycker att hen inte 

hade det i åtanke, men observerade ljudeffekterna på sidan och beskrev det som i lagom mängd. 

Personen tycker att quiz:et var en kul idé men att det inte behövdes för att fånga budskapet för 

egen del då hen föredrar text. Deltagaren tillägger att tydligare ämnesindelningar kunde vara en 

möjlig förbättring när hen blir tillfrågad. Sidan upplevs som tydlig. 

Utifrån feedbacken från deltagarna kan man senare vidareutveckla prototypen och genom det 

uppnå en lösning som fungerar bättre. De positiva aspekterna som nämndes av deltagarna värderas 

passa ändamålet, för målgruppen. De som upplevdes som negativt är förbättringsområden som 

tas vidare till nästa iteration av prototypen. I nästa version ska det finnas en tydligare 

ämnesindelning och animationerna mellan sidorna ska vara snabbare. Att användaren hamnar på 

sista sidan när den väljer no på första sidan måste förtydligas (se figur 2 bild 1). Förslagsvis med en 

förklaring ”du verkar inte var intresserad av ämnet, men läs gärna vidare om kring debatten” på 

sidan som man sedan leds till. Information på sista sidan måste vara tydligare och mer logisk, 

knappar ska visa information när man håller över dem. Det ska också vara en ljusare färg på 

förstasidan. Detta är beståndsdelarna till den nya lösningen och är början på nästa iteration. Utifrån 

detta skulle prototypen vidareutvecklats och sedan implementerats i nästa version om projektet 

skulle fortgå. 
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5. Lösningen och dess grunder 

Analysen och de slutsatser som den ledde fram till fungerade som en grundpelare för 

designprocessen och de designval som gjordes. Lösningen på projektets problematik är den 

framtagna prototypen3. De interaktiva delarna av protypen är grundade i resultatet av 

undersökningen och den grafiska produktionen är grundade i målgruppen och syftet med 

webbsidan. Det senare motiveras med relevant teori. 

Utifrån urvalet för detta projekt gjordes en persona (se bilaga 9). Den bidrog till att förstå 

kontexten av produkten i vardagligt sammanhang. Här beskrivs hur vår persona Emily kommer i 

kontakt med webbsidan och blir därefter mer medveten om sin integritet på internet, vilket leder 

till att hon förändrar sina inställningar på sociala medier till att vara mer privata. 

För att sedan ta fram den grafiska profilen och den visuella rösten som webbsidan skulle ha gjordes 

en moodboard (kan inte bifogas p.g.a. upphovsrättsliga skäl). Användaren ska efter ett besök på 

webbsidan känna en positiv och glad känsla. Det motiverar starka och glada färger, samt ett 

barnsligt tecknat manér. Bergström (2015) menar att färger kan användas effektivt för att skapa 

stämning på webbsidor. Användaren ska även känna självsäkerheten att kunna välja vad som ska 

hända med sin data. Bilderna och bildmanéret måste även tala samma språk som typsnittet och 

färgerna. Här valdes ett konturlöst tecknat uttryck. Bilderna skapades främst i vektorbaserade 

program4. Prototypens namn är OculusAware och översätts som ögon och uppmärksam. Ögon 

fungerar som en metafor för de övervakande företagen. Namnet kommunicerar därmed 

uppmärksamhet för dessa företag och går ihop med prototypens syfte att kommunicera detta. 

Detta kombinerades med en brandmatrix (Lupton, 2011), se bilaga 10. I en brandmatrix hittar man 

två motsatser och placerar ut dem på två axlar i en matris. Det ena motsatsparet var statisk och 

interaktiv, som baseras på Baldwin och Chings (2017) definition av interaktivitet. Nästa motsatspar 

var seriös och lekfull. Detta par beskriver den visuella tonen som förmedlas genom webbsidan. 

Sidan kan ha ett seriöst eller ett lekfullt uttryck. Sedan placeras liknande webbsidor ut i matrisen. 

Detta gjorde det tydligt var projektets webbsida skulle finnas inom denna matris (markerat med 

här på bilaga 10). Utifrån analysen blev det tydlig att sidan inte skulle ha mycket interaktivitet, som 

exemplet Webflow IX2, eller The Boat hade. Lite interaktivitet skulle ändå finnas och därför 

placerades projektets webbsida en bit ovanför webbsidan Cyclemon som hade mindre interaktivitet. 

                                                   
3 Här kan du se den: http://toto.mkv.kau.se/vt19/wd2g_04/oculusaware/   

4 Affinity Designer och Adobe Illustrator användes. En del bilderna kommer från hemsidan 

https://www.vecteezy.com som sedan vidareutvecklades i programmen. 

http://toto.mkv.kau.se/vt19/wd2g_04/oculusaware/
https://www.vecteezy.com/
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När det gällde webbsidans visuella uttryck skulle den kännas lekfull. Detta beslut är förankrat i den 

unga målgruppen, vilket syns i det färgglada och lekfulla uttrycket hos en av personans 

favoritvarumärken – Naked Juice Bar. Utifrån bilderna i moodboard:en och den lekfulla känslan 

valdes färgerna i bilaga 11, och det sanserifa typsnittet Ubuntu. Enligt Bergström (2015) måste 

typsnittet fungera kongenialt med budskapet. Budskapet handlar om att öka medvetenheten kring 

integritet på internet. Tanken är användaren ska lämna webbsidan med en skön känsla i magen 

och vara medveten de ställningstagande som kan göras. Det, i kombination med det moderna 

uttryck som sanseriferna skapar, gör att typsnittet fungerade kongenialt med webbsidans budskap. 

Sanseriferna passar även bra på webben, då antikvorna försämrar användbarheten i mindre 

teckengrader (Bergström, 2015), något som behövde användas bland annat på projektets 

mobilanpassade sida.  

I designprocessen av prototypen utgick vi från flera av de idéer som belystes i workshoppen. För 

att skapa prototypen användes programmet Tumult Hype. I workshoppen tog de tre grupperna 

fram varsin webbsida med väldigt många kreativa idéer. Prototypen består av tre huvudsektioner 

(figur 2 bild 2–4), en inledning (figur 2 bild 1) och en avslutande del (figur 2 bild 5–6). Varje 

deltagare har minst en idé representerad i respektive huvudsektion. Sektionen som heter The Story 

(figur 2 bild 2) lades störst fokus vid att göra färdigt, då det är den del av webbsidan med det 

tydligaste händelseförloppet, eller narrativet (jfr. Baldwin & Ching, 2017).  
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Figur 2: Skärmavbild från prototypen 

Grupp 1 hade en idé om att presentera frågor för användaren som sedan ger användaren relevant 

innehåll beroende på svaret som gavs. Deltagarna poängterade även att sidan behövde vara 

överskådlig och att interaktiviteten skulle vara begränsad till sektioner. Dessa slutsatser har 

influerat ja- och nej-frågan som ses i figur 2 bild 1, men även berättelsen i bild 2. Det påverkade 

beslutet att ha berättelsen utspridd över sex sektioner som visas efter att användaren klickar på 

bilderna. Baldwin och Ching (2017) tar upp en webbsida med överskådliga kapitel för att stärka 

narrativet på sidan5. En liknande sektion finns därmed även i prototypen.  

Som tidigare nämnt i analysen skapade grupp 3 en sektion med expanderbar text, utifrån när man 

klickar på bilder. Den idén blev verklighet i sektionen the story (se figur 2 bild 2). Här kan 

användaren navigera genom den interaktiva berättelsen genom att klicka på de sex bilderna till 

höger. Multisensorisk media (enl. Baldwin & Ching, 2017), alltså text, ljud och animerade bilder 

presenteras efter att användaren har klickat på respektive bild. De rörliga bilderna och ljudet har 

                                                   
5 Se: http://apps.npr.org/tshirt/#/cotton 

http://apps.npr.org/tshirt/#/cotton
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en komplimenterade funktion till texten, och bidrar till något mer än enbart texten isolerat. Samma 

grupp hade även idén om att visa olika reklamer beroende på var en karaktär placerades på en 

karta, något som blev verklighet i sektionen map (figur 2 bild 3). Detta är en dynamisk presentation 

(enl. Baldwin & Ching, 2017) i den mån att reklambilder presenteras baserat på användarinput. 

Det gör att användaren kan relatera till det på webbsidan genomgående budskapet – att bli spårad. 

Grupp 2 skapade en webbsida utan att fokusera nämnvärt på interaktiviteten. Deltagare D1 

menade under intervjun att ljud, i kombination med text och bild var väldigt positivt för lärande. 

De implementerade sedan en uppläsningsfunktion för texten i skissen (se bilaga 7). Detta gjorde 

att mycket fokus lades vid multisensorisk media (enl. Baldwin & Ching, 2017). Det 

implementerades många ljudeffekter i sektionen i bild 2, och även ljud när man lyfter karaktären i 

bild 3 i figur 2.  

Ingen av grupperna skapade ett quiz i deras skisser, men det ansågs positivt för lärande av deltagare 

D5 i intervjun. Detta undersöktes i analysen där quiz:et sågs som en form av narrativ (enl. Baldwin 

& Ching, 2017). Det fick sedan en egen sektion på sidan. 
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6. Avslutande reflektioner och fortsatt 
process/problemlösning 

Genom analysen har det framkommit flera viktiga insikter. De interaktiva aspekterna av webbsidan 

ska harmonisera med innehållet och syftet annars finns det risk att användaren förlorar fokus, eller 

under specifika omständigheter, seriositeten. Interaktivitet bör också vara avgränsad till sektioner. 

Detta ledde till att webbsidan delades in i tre huvudsektioner, men också att avsnittet the story hade 

sex sektioner. En häftig webbsida med mycket interaktivitet kan vara fördelaktig för att fånga 

uppmärksamhet och skapa engagemang men kan samtidigt också vara förvirrande om ingenting 

har en tydlig struktur och element rör sig kontinuerligt på hela webbsidan. Dessa resultat besvarar 

vilka utmaningar och problem som målgruppen kan identifiera inom interaktivt berättande. Sidan 

ska vara lättöverskådlig. Utöver detta ska den vara dynamisk och multisensorisk, bild och ljud bör 

assistera övrigt innehåll, alltså bidra till inlärning av information och inte skapa förvirring. 

Resultatet av analysen och utvärderingen besvarar enligt följande på hur en interaktiv berättelse 

kan förefalla målgruppen. Multisensorisk media var en betydande del av denna föreställning. 

Datavisualisering var framträdande i diskussionen under gruppintervjun men deltagarna lade inte 

vikt vid det i workshoppen. Detta kan bero på flera anledningar. Möjligen är det svårt att förmedla 

de koncepten genom det begränsade materialet de jobbade utifrån eller så passade inte 

datavisualisering för det specifika ämnet som case:t utgjorde. Grupp 2 i workshoppen tog med ett 

diagram med data i skissen, men talade senare inte om hur det skulle fungera interaktivt. Ytterligare 

en aspekt för hur en interaktiv berättelse förefaller målgruppen var att graden av interaktivitet ska 

inte ta för stort fokus från innehållet. Användaren ska inte heller mötas av en stor mängd text. 

Genom att klicka eller hålla musen över olika element ska information framträda på ett tydligt sätt. 

Detta blev ett genomgående tema i hela prototypen, där mycket lite information presenteras innan 

användaren har klickat. Efter att man har klickat, något som kan tolkas som uppvisat engagemang 

eller intresse, presenteras sedan relevant information. 

Eftersom en del av målgruppen har varit delaktiga, genom co-design, finns det goda skäl att tro att 

de resultat som nu presenteras passar målgruppen. Med andra ord har resultatet formgivit en 

produkt som kan uppskattas och användas av personer mellan 18–25 år. Detta bekräftades av den 

positiva kritiken som gavs vid utvärderingen av prototypen. Denna metod har genererat många 

designlösningar som troligen inte hade kommit på tanken annars. Det är omöjligt att besvara vad 

projektet hade resulterat i utan inblandningen av deltagarna. En negativ aspekt för denna metod 

var att den var tidskrävande.  
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Vissa egenskaper identifierades som mer gynnsamma för inlärning i målgruppens åsikt. Genom 

analysen har alla av Baldwin och Chings (2017) centrala egenskaper av interaktivt berättande 

framkommit men några egenskaper har haft en speciellt framträdande roll. Vad som kan 

kategoriseras som multisensorisk media var vanligast förekommande av begreppen i diskussionen 

mellan deltagarna. Fokuset vid egenskapen multisensorisk media stärks också av att två av tre 

grupper presenterade en kombination av ljud, visuellt material och text i workshoppen. Teori och 

tidigare forskning understryker samtidigt att kombinationen av ljud, bild och text kan ha en positiv 

inverkan på inlärning (jfr. Baldwin & Ching, 2017; Bus m.fl., 2015, s. 82). Dynamisk presentation 

genom interaktion hade också en framträdande roll. Quiz beskrevs positivt i utbildningssyfte och 

ansågs samtidigt mycket interaktivt. I analysen kopplades också dynamiska och narrativa aspekter 

till quiz:et som funktion. Detta resulterade i att ett quiz implementerades i prototypen. Deltagare 

ville att information skulle uppdateras när muspekaren hölls över element som därefter visar mer 

information genom att man klickar på elementen. En kombination av ljud, bild och text är därmed 

fördelaktig. Deltagarna ville genom interaktion kontrollera vilket innehåll som skulle komma upp. 

Innehållet ska vara lättöverskådligt så att det enkelt går att hitta den informationen som söktes. 

Dessa resultat svarar också på hur mycket interaktivitet som målgruppen ansågs som lämpligt i en 

berättelse som ämnar att lära ut. Till följd av resultatet av analysen kombinerades ljud, visuellt 

material och text i prototypen. Fokus lades vid att det auditiva och visuella materialet skulle 

assistera texten på ett tydligt vis för att inte skapa förvirring. Text och bilder uppdateras dynamiskt 

när användaren klickar på en ny ruta. Webbsidans innehåll är lättöverskådligt genom webbsidans 

olika delar som presenteras på förstasidan och indelningen genom sex sektioner i avsnittet the story.  

Svaret på den huvudsakliga forskningsfrågan ”hur kan interaktivt berättande användas på en 

webbsida för inlärning av information hos personer mellan 18–25 år?” besvaras genom 

prototypen. Det är inte det enda definitiva svaret, utan bara en möjlig lösning som denna studie 

ledde fram till. Det är också svaret på hur en interaktiv berättelse kan förefalla målgruppen, något 

som även diskuterades ovan. Denna studie är generaliserbar i den mån att de resultat som utifrån 

målgruppen presenteras i denna rapport, skulle vara överförbara på andra individer inom samma 

målgrupp. De interaktiva element som av målgruppen anses passa för lärande, kan tänkas passa 

för andra individer inom samma åldersgrupp. Detta är inte statistiskt säkerhetsställt, utan fungerar 

som ett stöd. 

6.1 Studiens begränsningar  

Urvalet för denna studie är totalt sex respondenter. Två av dem intervjuades två gånger. Urvalet 

kan inte stå för hela målgruppens åsikter. Generaliserbarheten är därför begränsad och det är 
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omöjligt att bevisa de åsikterna angående interaktivt berättande som något gemensamt för alla 

inom målgruppen. Det är en naturlig begränsning inom det kvalitativa tillvägagångssättet. Detta 

påverkar därmed att besvara DF4 (hur uppfattar målgruppen interaktivitet?) och DF1 (vilka 

utmaningar och problem finns inom interaktivt berättande?), då deras uppfattningar inte 

nödvändigtvis är allmängiltiga. De kan däremot svara hur interaktivt berättande kan användas för 

att lära ut, då det nödvändigtvis inte finns en enda definitiv lösning. Svaret på hur det kan användas 

för lärande är korrekt för dem, och kan tänkas passa även för andra individer inom samma 

målgrupp. Samma sak gäller frågeställningarna som berör hur interaktivt berättande förfaller 

målgruppen och hur mycket interaktivitet som anses lämpligt. 

6.2 Framtiden och implikationer för samhället 

Denna undersökning har besvarat hur en interaktiv berättelse skapas för att passa en ung målgrupp. 

Det kan därför användas som en fingervisning för hur webbsidor med interaktivt berättande kan 

skapas. Studien kan fungera i samverkan med andra studier och leda till ny kunskap kring ämnet 

interaktivt berättande och lärande. Andra kan kumulativt bygga vidare på detta och till slut nå 

användbar kunskap för interaktivt lärande i skolor, eller i andra kommunikativa sammanhang som 

exempelvis inom journalism, för att förmedla nya och komplicerade ämnen. Eftersom studien 

undersöker en yngre målgrupp kan det i framtiden vara intressant att undersöka hur 

frågeställningen förhåller sig till en äldre målgrupp. Förslagsvis används målgruppen digitala 

immigranter.  

Som tidigare nämnt anser Alexander och Singer (2017) att inlärning sker sämre genom skärmar 

jämfört med tryckt text. De jämför dock statiska texter och tar inte hänsyn till hur interaktivitet 

potentiellt kan göra att interaktivitet har en ökad inlärningsförmåga jämfört med statisk text. En 

skärm öppnar upp många nya möjligheter för att läsa och lära. Kan det vara så att interaktiva texter 

(eller berättelser) har en högre inlärningsförmåga än statiska? Här behövs mer forskning. Denna 

rapport besvarade vad några av dessa möjligheter var. Forskningen kan framöver säkerhetsställa 

om dessa möjligheter potentiellt har ett övertag gentemot de statiska. 
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8. Bilagor 

1. Bilaga 1 - Sanders och Stappers (2014) modell av co-design 

 

Figuren är skapad och baserad på̊ teorier från Sanders och Stappers (2014, s. 11). 
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2. Bilaga 2 - Intervjuguide 
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3. Bilaga 3 - Toolkit 
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4. Bilaga 4 - Case 
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5. Bilaga 5 - Operationalisering 
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6. Bilaga 6 - Grupp 1 i workshop 
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7. Bilaga 7 - Grupp 2 - skapande del 
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8. Bilaga 8 - Grupp 3 - skapande del 
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9. Bilaga 9 - Persona 
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10. Bilaga 10 - Brand matrix 
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11. Bilaga 11 - Färgval 

 

 


