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Abstract 

I denna kandidatuppsatsen har jag genom en digital prototyp efterliknande en vägvisande 
applikation fungerande på distans via en mobil enhet utfört ett experiment där deltagare 
befinner sig rörande ute i fält samtidigt som de skapar designförslag i realtid genom att applicera 
deltagande design. Experimentet utfördes på en gymnasieskola i Karlstad med åtta deltagare 
som fick navigera sig inom gymnasieskolans lokaler och genom den digitala prototypen skapa 
designförslag tillsammans med en designer. Ständig kommunikation mellan deltagare och 
designer skedde under experimentets gång där designern genom den mobila enhetens kamera 
och mikrofon kunde se vad deltagaren såg för att försöka möta de designförslagen som 
framställdes för att undersöka deltagande design på distans.  

Resultaten som baserades på observation av de inspelade deltagande designsessionerna visade 
att ett försök, eller experiment som detta är genomförbart och kan generera god information för 
en designer om en slutanvändares uppfattning om hur gränssnittet tillhörande en mobil 
applikation bör se ut då deltagande design sker i realtid. Resultaten visade även upptäckter av 
problemområden som svårigheter inom olika områden vid utförandet av ett experiment som 
sker via mobila enheter på distans.  

Resultaten bestående av deltagande designsessionerna tillsammans med semi-strukturerade 
intervjuer efter varje session analyserades genom granskning av experimentdeltagarnas 
utförande av deltagande designsessionerna och de positiva samt negative upptäckterna. Varje 
deltagare analyserades först separat genom anteckningar i samband med en ljud- och 
videoinspelning och sedan i helhet med samtliga deltagare för att skapa en bredare bild av den 
insamlade informationen. 

Slutsatsen av de insamlade samt analyserade resultaten från experimentet är att utförande av 
deltagande designsessioner är att liknande experiment har god potential att kunna bemöta 
slutanvändares designförslag genom deltagande design på distans och skulle i praktiken kunna 
utföras genom mobila enheter med skilda geografiska positioner med begränsningen att en 
internetuppkoppling existerar. Problem har upptäckts och förslag på åtgärder för att utföra 
ytterligare experiment och generera än mer relevant empiri inom fältet. 

Nyckelord: Deltagande design, digital prototyp, mobila enheter på distans, Ozlab 
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1. Inledning 

Detta inledningskapitel avser att introducera läsare till ämnesområdet och dess bakgrund samt 
kandidatuppsatsens syfte och problemområde. 

1.1 Bakgrund 
Participatory design, även kallat deltagande design på svenska är en metod som används inom 
gränssnittsdesign och inriktar sig på processer samt tillvägagångssätt för att skapa design 
tillsammans med slutanvändare av en produkts eller tjänsts gränssnitt. Det utmärkande med 
deltagande designmetoden är att man aktivt involverar alla intressenter i designprocessen för 
att försäkra sig om att resultaten möter slutanvändares behov och krav. Med intressenter i en 
designprocess syftar man på de som ska skapa gränssnittet, potentiella utvecklare och slutligen 
de som kommer att använda sig av gränssnittets fullständiga version. 

Deltagande design är ett väl utforskat ämnesområde och daterar tillbaka till 1970-talet då större 
delar av arbetsplatser genomgick teknologisk digitalisering. Genom deltagande design såg man 
till att de faktiska användarna av ett gränssnitt fick sina röster hörda under utvecklingen av 
designen och arbetade succesivt fram resultat via prototyper i syfte att framställa ett gränssnitt 
för arbetare skapat av arbetare. Detta uppmärksammades genom Susanne Bødkers arbete inom 
det skandinaviska projektet UTOPIA och har sedan dess spridit sig internationellt som en 
designmetod.  

Nygaard beskriver att arbetare under denna tiden upplevde oro om att införing av datorer på 
arbetsplatser skulle kunna överta kontroll över deras arbetssituationer (refererad i Kensig & 
Blomberg, 1998). Det uttrycktes även oro från arbetarsynvinkeln att datoriseringen skulle 
försumma deras erfarenheter istället för att lyfta dem vilket skulle kunna leda till varsling av 
personal. Dessa orospunkter tar deltagande design i åtanke och på samma vis som arbetarna 
ville ha en röst i de förändringar som ledningar ville införa på deras arbetsplats borde 
slutanvändare av design bakom gränssnitt ha en chans att förmedla sina förslag.  

Deltagande design sker ofta i kontrollerade miljöer som laboratorier och användandet av 
applikationer och system har visat sig medföra användbarhetsproblem i högre grad då det utförs 
i fält. Monrad Nielsen med kollegor (Monrad Nielsen, Overgaard, Bach Pedersen, Stage & 
Stenild, 2006). Genom att implementera deltagande design via en digital prototyp med hjälp av 
en mobil enhet kan man vidare utforska hur deltagare upplever situationer i fält vid potentiella 
faktiska användningsmiljöer för gränssnittet. På detta viset kan experiment utföras för att 
undersöka effektiviteten av deltagande design på distans för mobila applikationer. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka deltagande design på distans för mobila applikationer. 

Tanken är att genom deltagande design involvera designern samt den tänkta slutanvändaren i 
designutvecklingen för att låta användaren interagera direkt med det tänkta gränssnittet istället 
för att bli presenterad med en generell designtanke eller endast visuell modell av design. Denna 
interaktionen kommer att ske via en digital prototyp som efterliknar en vägvisande applikation 
på en mobil enhet. 
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Uppsatsen beskriver en explorativ undersökning där de tänkta slutanvändarna genom en 
prototyp själva har fått vara med och designa gränssnittet av en applikation inklusive dess 
interaktionsdesign.  

1.3 Målgrupp 
Denna rapport skulle kunna vara utav intresse för individer som har en vilja att utveckla sin 
kunskap inom participatory design, också känt som deltagande design på svenska. Även 
individer som är helt främmande till detta konceptet kan genom rapporten få ett grepp om de 
fundamentala byggstenarna som är underliggande i denna designmetod. Läsare kan även forma 
en bild av hur deltagande design skulle kunna se ut i ett genomförande genom att följa 
dokumentationen av de explorativa testerna som skedde i projektet.  

Rapporten kan vara intresseväckande för studenter eller lärare som vill lära sig mer om 
deltagande design. 

1.4 Problemformulering 
Det underliggande problemområdet och motivet bakom idén att använda en Ozlab1 prototyp för 
att samla in data från ett test är att traditionella tekniker för att samla in data från ett koncept 
eller idéer inte alltid genererar bäst resultat.  

Till skillnad från intervjuer eller enkätinsamlingar där man ställer frågor om idéer till olika 
personer och sedan jämför svaren är tanken i detta projekt att tillsammans med användarna 
skapa resultat 

Undersökningsfrågorna är följande: 

UF1: Vilka typ av data kan samlas in genom deltagande design via mobila enheter på distans 
och vilka fördelar kan det generera vid gränssnittsdesign? 

UF2: Vilka förutsättningar finns för deltagande design i experimentsammanhang? 

UF3: Hur kan Ozlab användas i samband med deltagande designexperiment? 

UF4: Hur upplever respondenter utveckling genom deltagande design via mobila enheter på 
distans? 

1.5 Metoder 
1.5.1 Explorativ undersökning 
I boken Forskningsmetodikens grunder skriver författarna Runa Patel och Bo Davidson (2011) 
att de flesta undersökningar kan klassificeras genom att beakta kunskapsnivån bakom ett 
problemområde innan man påbörjar en undersökning. Patel och Davidson beskriver explorativa 
undersökningar som effektiva när det finns luckor i vår kunskap om det vi vill undersöka. En 
explorativ undersökning ska ha som uppgift att samla in och belysa så mycket kunskap som 
möjligt angående ett specifikt problemområde. Till skillnad mot andra undersökningsmetoder 
har en explorativ undersökning inte som uppgift att begränsa sig till att endast undersöka några 
av de aspekter av ett fenomen man är intresserad av som exempelvis deskriptiva 

                                                 

1 Ozlab-systemet kommer att beskrivas senare i kandidatuppsatsen, för mer info se: https://www.kau.se/ozlab 
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undersökningar. Patel och Davidson (2011) skriver att en explorativ undersökning bör ha som 
syfte att på ett allsidigt vis belysa ett problemområde.  

Då deltagande design är ett koncept som har visat sig ha olika användningsområden inom tester 
har den explorativa undersökningsmetoden valts i denna undersökning för att analysera och 
belysa de luckor som finns kunskapen inom problemområdet. Mer specifikt försöker 
undersökningen på ett explorativt vis undersöka dels hur användare upplever deltagande design 
men samtidigt på vilket vis det kan gynna en designer både positivt och negativt.  

I denna undersökningens fall kommer helheten av kandidatuppsatsen utgå från en kvalitativt 
inriktad forskning då det är på detta viset undersökningsfrågorna är konstruerade och 
formulerade men det kommer även att ske inslag av kvantitativt inriktad forskning på det viset 
att testpersonernas resultat på ett statistiskt vis kan komma att framställas, analyseras och 
jämföras. 

1.5.2 Intervjuer 
” One of the most effective ways of finding out what people want and what problems they have 
at the moment is to talk to them!”  (Benyon 2014, s. 142) 

Med detta introducerar Benyon sitt kapitel om intervjuer och menar att intervjuer och alla dess 
olika intressenter inom området är en grundläggande princip för att samla in berättelser eller 
beskrivningar. Benyon (2014) beskriver även att reflektion under själva intervjuns skede är 
viktigt och att man som intervjuare genom reflektion kan bekräfta att man verkligen har förstått 
det som sagts. Benyon poängterar ytterligare en viktig del i intervjuprocessen som konsten att 
veta när intervjun ska avslutas.  

“Deciding when to stop interviewing means balancing practical constraints against the 
comprehensiveness of the data “- Benyon (2014, s.145) 

Beroende på vilken mängd eller kvalité av data man värdesätter den informationen som ska 
dokumenteras från intervjun får man som intervjuare balansera detta baserat på 
intervjupersonen. Om man erhåller ett svar som man upplever är ofullständigt eller outvecklat 
kan man balansera detta genom att ställa någon typ av följdfråga till intervjupersonen för att 
förbättra detta resultat.  

För UF4 behövs intervjuer som inte är en del av själva designprocessen utan som används för 
att generera data om hur försökets deltagare upplevde det hela. Graden av strukturering 
begränsar vilket utrymme intervjupersonen får att svara på de frågor som ställs av intervjuaren 
(Patel & Davidson, 2011). En intervju med hög grad av strukturering begränsar kraftigt 
intervjupersonens möjlighet till ett utvecklat svar vilket leder till att det kan vara enkelt för 
intervjuaren att förutsäga de få möjliga svarsalternativen.  

Struktureringen av intervjufrågorna kommer att ske i en låg grad då detta bättre stämmer in på 
den typen av information jag önskar få ut av intervjuerna. Eftersom att jag utför en explorativ 
undersökning passar det bra att intervjupersonerna får utrymme att kunna svara fritt oavsett 
positiva eller negativa upplevelser tillhörande experimentet. En hög grad av strukturering hade 
begränsat de svaren jag hade kunnat samla in och påverkat min undersökning på ett negativt 
vis.  
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1.5.3 Version av thinking aloud tekniken 
Rubin och Chisnell (2008) summerar den så kallade ”thinking aloud”-tekniken i Handbook of 
usability testing som en enkel teknik med avsikt att fånga testpersoners tankar under tiden då 
de utför ett arbete eller uppdrag. ”Thinking aloud” bygger på att experimentledaren har 
introducerat experimentets deltagare till denna teknik innan experimentet och förklarat hur 
deltagaren ska använda sig av den. För att implementera ”thinking aloud” behöver 
experimentets deltagare uttrycka så mycket som möjligt av sin tankegång under utförandet av 
experimentsessionen som frustration, förvirring eller positiva känslor samt fynd. Rubin och 
Chisnell menar att denna tekniken är väl utformad och effektiv för ett tidigt explorativt 
experiment där man kan utvärdera experimentdeltagares mentala bild av en produkt. Eftersom 
att experimentdeltagaren i realtid kommenterar allt som kommer i tanke får man en klar bild av 
hur de upplever det som testas både negativt som positivt. Då denna tekniken passar bättre in 
vid viss undersökning och sämre i andra finns det enligt Rubin och Chisnell alltid nackdelar 
med den som man alltid bör ha i åtanke innan tekniken kan implementeras.  

En potentiell nackdel med ”thinking aloud”-tekniken är att vissa experimentdeltagare kan 
uppleva det onaturligt och uttröttande att kommunicera vad de tänker medan de utför en uppgift 
(Rubin & Chisnell, 2008). Det kan resultera i att experimentdeltagare kommunicerar mindre, 
och på det viset motarbetas själva konceptet bakom tekniken. I dessa fall kan man som 
experimentledare behöva uppmuntra experimentdeltagare att använda tänka högt. En annan 
nackdel med tekniken kan enligt författarna (ibid.) vara att experimentdeltagaren reflekterar 
mer över utförandet mot vad hen skulle gjort i en normal användningssituation. Detta kan göra 
att svårigheter som en experimentdeltagare annars hade stött på, i en normal 
användningssituation, kan undvikas. 

Detta kan låta positivt då det ger större utrymme för experimentledaren att analysera och 
observera hur experimentdeltagaren upplever det pågående momentet. Den förlängda 
tankegången leder dock även till att experimentdeltagaren ökar sitt medvetande av vad som 
faktiskt sker vilket kan leda till att man kommer runt misslyckanden som annars hade kunnat 
begås.  

Den uppenbara fördelen med tekniken är att man har möjligheten att fånga 
experimentdeltagarnas preferenser och utförande under samma gång vilket leder till att man får 
en sammanfattning av de båda aspekterna under experimentets skede istället för att enbart 
förlita sig på uppföljande frågor efteråt. 

Rubin och Chisnell (2008) nämner att en annan fördel med ”thinking aloud” är att vissa 
experimentdeltagare kan uppleva en förökad fokus och koncentration då man systematiskt 
beskriver de upplevelser som uppstår under experimentet och inte känner någon stress att 
försöka bli klar på fortast möjliga tid.  

Hur kommer då denna tekniken att implementeras i denna undersökningen? 

Eftersom att jag som experimentledare ständigt kommer att ha kontakt med deltagarna via 
Skype kommer det utföras en pågående konversation under hela experimentets skede. När 
experimentdeltagarna bestämmer sig för att göra ett vägval beskriver de för experimentledaren 
vart de har tänkt att gå. Beroende på vad det är för moment som experimentdeltagaren vill utföra 
kommer experimentledaren att grafiskt ge ett förslag via prototypen hur detta val skulle kunna 
representeras i en applikation. Efter det att experimentdeltagaren har sett det första förslaget 
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ombedes de att ge feedback på om hur de tycker att den grafiska representationen av direktivet 
fungerar. Genom en form av ”thinking aloud” skapar alltså experimentdeltagarna en design 
tillsammans med experimentledaren. Mellan experimentdeltagaren och experimentledaren 
pågår en ständig kommunikation om hur designen fungerar för att undersöka om det går att 
möta experimentdeltagarnas behov. 

1.5.4 Observation 
Undersökningen som denna kandidatuppsatsen avser att förklara baserar insamlingen av data 
på flera tekniker men väger tungt på observationssmetoden för att analysera den direkta 
kommunikationen under experimentet men även all den information som samlas in via olika 
verktyg under hela processen. Patel och Davidson (2011) beskriver att vi med hjälp av 
observationsmetoden kan studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i realtid 
till skillnad från intervjuer eller enkäter där man blir beroende av testpersonernas minnesbild 
av det som inträffade.  

Observationsmetoden kan delas upp i två huvudsakliga kategorier, strukturerade observationer 
och ostrukturerade observationer. För att kortfattat förklara vad strukturerade observationer är 
kan man beskriva det som en inriktning där man förutsätter att de problem som kan dyka upp 
är väl preciserade och att man få förhand vet vilka typer av beteenden som kan ske under 
observationen. Vid strukturerade observationer rekommenderar Patel och Davidson (2011) att 
man skapar kategorier för observationerna i ett så kallat observationsschema. Genom att 
kategorisera möjliga utkomster att observera kan man genom ett observationsschema enkelt 
pricka av i schemat när ett beteende inträffar.  

Den ostrukturerade observationsmetoden skiljer sig från den strukturerade på det viset att den 
oftare används i utforskande syften då man har ett utvalt problemområde och vill samla in så 
mycket information om denna som möjligt och registrera utan att förutse eller leta efter 
specifika svar. Patel och Davidson (2011) menar att den ostrukturerade operationsmetoden 
också kräver en viss planering men som avviker sig emot den strukturerade på så vis att man 
ofta har hunnit längre i forskningsprocessen och på grund av detta har relativt god kunskap 
teoretiskt och empiriskt om det man avser att undersöka. Utöver att observera de 
experimentdeltagare som utför de angivna uppgifterna bör man även observera och notera 
miljön och den tidsperioden som äger rum.  

1.5.5 Experiment eller användartest? 
”Experiment är en beteckning på en undersökningsuppläggning där vi studerar några enstaka 
variabler och försöker få kontroll över annat som kan påverka dessa variabler.” (Patel & 
Davidson, 2011, s. 57) 

Patel och Davidson (2011) beskriver ett experiment med en metafor som bygger på två 
variabler, en som är oberoende och en andra som är beroende. Metaforen avser att undersöka 
om musik vid bilkörning leder till stressat körbeteende och i detta exempel är musik den 
oberoende variabeln som går att manipulera på olika vis för att undersöka körbeteendet vilket 
är det vi huvudsakligen avser att undersöka. Körbeteendet blir i detta fallet den beroende 
variabeln och påverkas av den manipuleringen som sker via musiken och vi kan på denna vägen 
undersöka hur den beroende variabeln påverkas av den oberoende. 

För att koppla detta till denna kandidatuppsatsens undersökning tänker vi oss att prototypen är 
den oberoende variabeln som går att manipuleras för att möta deltagarnas användarupplevelse 
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vilket är den beroende variabeln. Genom att addera olika typer av grafiska komponenter till 
prototypen manipuleras den oberoende variabeln och genom detta kan dess påverkan på 
användarupplevelsen analyseras. Dock ska man komma ihåg att de ”deltagare” som deltar är 
också deltagande designers, så upplägget är inte att likna vid ett klassiskt vetenskapligt 
experiment, utan det är ett experimenterande, ett försök (a trial på engelska). Jag rapporterar 
alltså från ett fallstudium av att använda digitala hjälpmedel i deltagande design av digital 
produkt, en framtida applikation. 

Användartester beskrivs av Rubin och Chisnell (2008) som en term vilken används för att 
hänvisa till tekniker som har i syfte att utvärdera en produkt eller system. Rubin och Chisnell 
definierar termen ”usability testing” eller användartester för att referera till en process som 
anlitar testpersoner från en specifik målgrupp för att utvärdera till vilken grad en produkt kan 
möta användarkrav.  

Den mer experimentella inriktningen har tagits i denna undersökningen då det är en metod eller 
ett koncept nämligen mobil digital deltagande design som ska undersökas och inte ett 
fullständigt system eller en fulländad produkt. 

1.6 Antal deltagare 
Antalet deltagare som medverkade under experimentet begränsades av givna möjligheter från 
gymnasieläraren till den gymnasieklassen som valde att ställa upp. Planen var att fem till tio 
deltagare behövdes för att generera tillräckligt mycket data för undersökning och analys. 
Slutligen genomförde åtta deltagare experimentets delar med deltagande designsessionerna 
samt de uppföljande intervjuerna. Åtta deltagare bedömdes vara nog för att kunna genomföra 
en undersökning som denna, enligt den doktorand som assisterade mig under försöket, men 
ytterligare deltagare till experimentet hade inte varit negativt. 

1.7 Etiska överväganden 
Eftersom att denna undersökningen kommer att samla in personuppgifter genom dels 
ljudinspelning men även från intervjuer är det viktigt att ha både anonymitet samt 
konfidentialitet i åtanke. Patel och Davidson (2011) jämför intervjusammanhang som kan ske 
i ett samhälle som den mellan en patient och en läkare eller en intervju som sker under en 
anställningsnivå med experimentdeltagare som intervjuas. Till skillnad mot patienten eller den 
arbetssökande som kan se ett tydligt syfte för varför de frågor som hen avses att svara på ställs 
kan det inom intervjuer i testsammanhang vara svårare för experimentdeltagare att förstå syftet 
av varför intervjun äger rum.  

För att förhindra potentiell förvirring om varför experimentdeltagarna ska svara på frågor 
angående den experimentsession som precis har utförts borde man enligt Patel och Davidson 
(2011) klargöra syftet med såväl experimentet som intervjun i det mån det går. Det är även 
viktigt att betona vikten av experimentdeltagarnas bidrag för undersökningen för att öka deras 
förståelse över varför frågorna ställs.  

Patel och Davidson (2011) förklarar även vikten att berätta för experimentdeltagarna hur deras 
individuella bidrag kommer att användas när rapporten skrivs om de resultaten som har samlats 
in. Experimentdeltagarna bör vara medvetna om de själva kommer att vara anonyma i 
framställandet av data eller om data kommer att behandlas konfidentiellt.  
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Skillnaden mellan konfidentiellt och anonymt beskrivs som följande: Anonym data är 
tillexempel intervjudata som inte innehåller namn, telefonnummer eller någon annan typ av 
möjlig identifiering. Konfidentiella data å andra sidan betyder att personen som har ställt 
frågorna vet vems svar som tillhör vem men det är bara hen som har tillgång till dessa 
uppgifterna.  

Individerna som skall komma att besvara intervjuer samt delta under experimentets skede och 
få deras röst ljudinspelade måste vara fullständigt medvetna om dessa faktorer innan en 
experimentsession eller intervjuer kan utföras. För att säkerställa att denna informationen är 
tillgänglig för de aktuella individerna skapar man ett brev som i forskningssyften ofta kallas för 
informationsbrev.  

Informationsbrevet tillhörande denna undersökning i Bilaga 2 skapades baserat på en mall 
utgiven av Karlstads universitet i syfte att förhålla sig till dataskyddsförordningen som säger 
att personuppgifter endast får behandlas om det finns en rättslig grund för behandlingen. 
Information angående detta finns tillgängligt på informationsbrevet tillsammans med en 
förklaring av syftet av undersökningen tillsammans med en förklaring om vilka personuppgifter 
som undersökningen kommer att behandla. 

Efter det att experimentdeltagarna har läst informationen tillhörande informationsbrevet följer 
en samtyckesblankett; Bilaga 1. Detta för att först ge personen som skall delta i studien först 
ska tillhandahållas informationen om vad personuppgiftbehandlingen innebär och efteråt få 
chansen att ta en ställning till om hen samtycker till den beskrivna behandlingen. 
Samtyckesblanketten kräver en underskrift av experimentdeltagaren där de samtycker till hur 
deras personuppgifter samt data kommer att behandlas.  
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2. Vad är participatory Design? 

Detta kapitel avser att beskriva historian och utvecklingen av metoden deltagande design och 
baseras på tidigare forskning inom ämnesområdet.  

Participatory design går även under namnet co-design (co-operative design) eller deltagande 
design på svenska och är en designmetod som har som huvuduppgift att försöka involvera alla 
intressenter i en designprocess i hopp om att möta behovet på bästa vis. Med intressenter i detta 
fallet talar man om alla de som involveras i deltagande designen, exempelvis designers, 
utvecklare eller slutanvändare.  

Metoden har enligt Bødker, Ehn, Sjögren och Sundblad (2000) ett starkt mål att involvera 
slutanvändare i design och utvecklingsprocessen av datoriserat stöd. Man ville få 
slutanvändarnas röst hörd för att förstärka kvalitén av det resulterade systemet. Med 
slutanvändare menar man den eller de personer som kommer att använda sig av den slutliga 
produkten eller tjänsten som produceras genom deltagande designen. 

Deltagande design har sina rötter i Skandinavien och dateras tillbaka till 1970-talet men 
uppmärksammades ytterligare genom UTOPIA-projektet som kom till att bli en stor del i den 
förändringen som skulle ske inom deltagande design. Detta kapitlet avser att förklara 
utvecklingen av deltagande design från Bødker et al. (2000) UTOPIA-projekt till senare kritik 
av Kensing och Blomberg (1998). 

2.1 UTOPIA 
Susanne Bødker är en dansk informatiker och var forskare på ett projekt vid namn UTOPIA2 
som pågick från år 1981 till 1985. Projektet startades från initiativ av NGU3 och kan från ett 
forskningsperspektiv framstå som uppföljning av tidigare projekt som ägde rum i Sverige, 
Norge och Danmark under 1970-talet där forskare stödde och upprätthöll försöket från lokala 
fackföreningar att influera och förstärka användningen av teknologi inom arbeten. 

Det huvudsakliga målet med UTOPIA-projektet var att bidra till utvecklingen av kraftfulla och 
förbättrande verktyg för grafiska arbetare under tidsperioden av uppkommande teknologier 
tillhörande arbetsstationer. I fokus av denna utvärderingen var arbetares förmågor att framställa 
formaterade sidor och bilder till en datorbaserad nyhetstidning på Aftonbladet som några år 
senare skulle komma att bli den första svenska tidningen på internet år 1994. 

Några av de övergripande aktiviteterna som ägde rum under projektets skede var en gemensam 
inlärning av de aktiva deltagarna, både de grafiska arbetarna och samhällsforskarna. Man 
skapade en grafisk arbetsstation för att illustrera prototyper av datorbaserade verktyg.  

Utkomsten och erfarenheterna vi kan lära oss av UTOPIA-projektet är att projektet satte scenen 
för aktiv design och agerar som en efterföljare till de tidigare försöken inom interaktionsdesign 
och aktiv design genom användningen av prototyper som en metod att involvera själva 
slutanvändaren i designen. Prototyper möjliggör att slutanvändare, som inte nödvändigtvis 
behöver ha de tekniska kunskaper som systemutvecklare besitter, kan få en insikt i hur det 

                                                 

2 UTOPIA är en akronym för utbildning, teknik och produkt i kvalitet av arbetsperspektiv (Bødker et al, 2000). 

3 NGU (De nordiska fackföreningarna för grafiska arbetare). 
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framtida systemet kan tänkas fungera och se ut. Prototyper delas ofta upp i olika ”high fidelity” 
och ”low fidelity” (Retting, 1994). En ”low fidelity” prototyp är en simpel prototyp som är 
halvfärdig och består av karaktärsdrag av de produktmålet man vill efterlikna medan en ”high 
fidelity” prototyp ofta är datoriserade och har som mål att efterlikna det riktiga systemet både 
designmässigt och i funktionalitet 

Utopia kan även betraktas som ett exempel på hur designtänkande och övning kan införas och 
integreras till mjukvaruutveckling och har varit en milstolpe i utvecklingen av deltagande 
designmetoden och dess fördelar.  

 

2.2 Frågor och bekymmer angående deltagande design 
Kensing och Blomberg (1998) beskriver deltagande design som ett tillväxande 
forskningsområde och en utvecklande praxis i professionella designers sfär. Forskare inom 
ämnet undersöker och experimenterar villkoren för de användare som deltar i designprocessen 
samt introduktionen till databaserade system på olika arbetsplatser.  

Detta underavsnitt inriktar sig på diskussionerna av UTOPIA-projektet. 

Mycket har skett inom fältet sedan UTOPIA-projektet avslutades 1985 då metoden var relativ 
ny och år 1990 i Seattle USA hölls den första internationella deltagande designkonferensen. 
Sedan dess har det anordnats och deltagande designmässor vartannat år i USA.4 

Metoden har även kommit att bli allt mer förekommande i studie och undervisningssyfte på 
universitet och handelsskolor utöver Nordamerika och Europa. Fältet bringar upp debatter och 
diskussioner om de lämpliga relationerna mellan arbete och teknologi ser ut och hur det kan 
optimeras i designsyften. Fältet berörande ämnet deltagande design har bevisligen blivit än mer 
relevant än det tidigare skedet då globalisering och teknologisk utveckling har lett till att 
datorbaserade system blivit en vardag för det flesta arbetsområden i dagens samhälle. Även 
allmänna tjänster som att fylla på ett busskort eller boka en resa sker idag i största del via 
datoriserad integration vilket i sin tur leder till en designprocess bakom utvecklingen. 

Professionella designers och företagsledare inser att erfarenheter och kunskaper från anställda 
eller andra individer behöver vara befintligt i designen av organiserad implementation av 
datoriserade system och arbetet de stödjer. Genom detta är argumentet att en bättre anpassning 
kan ske mellan teknologin och hur människor själva vill utföra deras arbete.  

Detta understryker vikten av betydelse av deltagande design och vad det kan göra dör 
datoriserade system i arbetsplatser då majoriteten av arbetet som utförs sker av arbetarna och 
genom deltagande design kan designers optimera förutsättningarna för den mest effektiva 
relationen mellan människan och teknologin. 

Trots detta så finns det som i alla fält, kritik om graden av användbarhet. Kensing och Blomberg 
(1998) lyfter fram tre huvudsakliga bekymmer angående deltagande design i sin artikel, 

                                                 

4 Förhandlingarna om PD konferenser kan erhållas genom att kontakta CPSR hos Computer Professionals 
for Social Responsibility, P.O. Box 717, Palo Alto, CA 94392–0717, USA. 
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politiken av designen, naturen av deltagande samt metod, verktyg och tekniker för att utföra 
designprojekt.  

2.2.1 Designpolitiken 
Kensing och Blomberg (1998) menar att motivationen bakom denna punkten grundas 
ursprungligen i den inledande forskningen av deltagande design under mitten av 1970-talet där 
reaktioner lyftes fram angående tillvägagångssättet av hur datoriserade system introducerades 
till arbetsplatser och specifikt lades vikt på de negativa effekterna de dåvarande systemen hade 
på arbetare som tillexempel kvalifikationsförlust.  

Introduktionen av datorer i arbetet anseddes centralt i denna debatten i Skandinavien och 
Tyskland om industridemokratins plats i moderna arbetsplatser. Den huvudsakliga och 
centrerade kritiken om ämnet var de försummade intresset av arbetare till ny teknologi. Även 
system som är tänkta att hjälpa arbete genom att fungera om ett extra verktyg kan ge en motsatt 
effekt om systemet upplevs som svårt att använda eller för komplext.  

Arbetare och respektive fackföreningar uttryckte orospunkter som att införingen av datorer 
skulle kunna ta över deras kontroll gällande omedelbara arbetssituationer. Man var även orolig 
att datoriseringen skulle kunna ta över planeringen och administrationen över produktioner. 
Den övergripande och första känslorna från arbetarsynvinkeln var att datoriseringen 
försummade deras egna erfarenheter istället för att lyfta dem vilket slutligen innebar en risk för 
nedskärning av arbetare. 

Vid tidpunkten då introduktionen till datoriseringen av arbetsplatser ägde rum fanns etablerade 
lagar och avtal i många europeiska länder. Dessa avtalen försäkrade samarbete mellan arbetare 
och introducering av nya teknologier men i verkligheten kände arbetare att det fanns få 
tillvägagångssätt för att lyckas påverka förändringar av det teknologiska ingripandet på deras 
arbetsplatser.. 

Forskare som var bekymrade att endast förvaltningars anspråk gynnades av design och 
introduceringen av nya teknologier etablerade relationer med fackföreningar. Avsikten bakom 
dessa relationerna var att bygga upp den tekniska och organisatoriska kompetensen hos arbetare 
för att förstärka deras position gällande förhalningar (Nygaard 1979). 

Strategier som denna där man försökte balansera makten mellan förvaltning och arbetare 
experimenterades för första gången i Norge. 

Nygaard tillsammans med kollegor (1979) lade grunden till kommande deltagande 
designprojekt i Skandinavien genom projektet NJMF som pågick från år 1971 till 1973 och 
startades av den norska järn och metallfackföreningen. Det huvudsakliga målet för projektet 
var att tillämpa och styrka perspektivet sett från arbetarnas sida gällande introducering av ny 
teknologi och utveckling för att slutligen kunna skapa en ”action plan”5. Syftet med planen var 
att representera och förstärka positionen av arbetare i relation till datoriserad teknologi och dess 
introducering till arbetare. 

                                                 

5 En action plan är en detaljerad plan som beskriver åtgärder som behövs för att nå ett eller flera mål (Mindtools, 
u.å.) 
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Dessa projekten resulterade i att arbetare fick större utrymme för förhandlingar och 
affärsuppgörelser angående deras arbetssituationer. Det bidrog till förstärkta medbestämmande 
avtal samt nationella lagar som garanterade att information om ledningars planer angående ny 
teknologi skulle gå att få åtkomst till av arbetare via deras rättigheter.  

Utöver detta skrevs det även artiklar och fördjupningsarbeten om deltagande designmetoden 
som ledde till att relationen mellan arbetsplatser och teknologi uppmärksammades på en 
internationell nivå och skapade ett samfund med forskare med fokus på denna relationen.  

2.2.2 Medverkandets innebörd 
Kensing och Blomberg (1998) beskriver att förutsättningarna för god design innebär att de 
avsedda deltagarna sätts i fokus i förhållande till tekniken. Att kunna skildra arbetares expertis, 
talanger och intressen till systemdesign menas att kunna öka likheten att ett system blir väl 
integrerat samt användbart för arbetsutförandet av en organisation.  

”Of central importance is the development of meaningful and productive relations between 
those charged with technologydesign and those who must live with its consequences.” (Kensing 
& Blomberg 1998, s. 172) 

Detta citat beskriver vikten av relationen mellan de som är ansvariga för den teknologiska 
designen och de som måste leva med dess konsekvenser. Medverkandets innebörd i denna 
relationen viktig för att det är arbetarna som blir parten i relationen som måste leva med 
konsekvenserna av designen producerad av ledningen som introducerat den teknologiska biten. 
I slutändan så är det arbetarna som dels får lida om detta samarbete inte har utförts på rätt vis 
men även hela organisationen då arbetarnas prestation i sin tur kan påverka organisationen 
negativt om ledningen ej har tagit arbetarnas synpunkter till teknologin med i designen. 

Detta betyder att professionella designers måste besitta kunskap om användarsammanhanget 
på samma gång som att arbetare måste förstå de möjliga teknologiska alternativen för att kunna 
uppnå sann deltagande design. Så fort en av relationens parter brister i kunskap gentemot den 
andre kan problem uppstå som potentiellt kan bidra med negativa effekter på hur ny teknologi 
kan anpassas till en arbetsplats på mest effektivt vis. Om arbetare har ett specifikt 
tillvägagångssätt att utföra sitt arbete på och detta inte plockas upp ifrån designernas sida kan 
det påverka arbetarnas prestation negativt genom användningen av den nya teknologin. Om 
arbetarna helt saknar kunskap om en viss teknik som introduceras kan det leda till en svår 
inlärningskurva och skada organisationens effektivitet. 

Bødker (1996) nämner att chefer eller ledning utav en organisation helst inte ska medverka 
under introducering av ny teknologi till arbetare då det skulle kunna påverka vilka resultat 
deltagande designen kan leda till. Om arbetarna observeras av sina chefer är det möjligt att man 
inte vågar säga helt hur man tycker och tänker och därför minska graden av ärlighet. På grund 
av detta skriver Kensing och Blomberg (1998) att projekt inom deltagande design ofta sker med 
restriktioner om ledningens roller i själva projektet. 

“At the other end of the spectrum workers participate, not only because their skills and 
experience are considered valuable, but also because their interests in the design outcome are 
acknowledged and supported.”  (Kensing & Blomberg 1998, s. 173) 

Detta citat beskriver hur viktig arbetarnas eller slutanvändares roll av designen är i själva 
processen av deltagande designen. Det är slutanvändarnas erfarenheter och kunskaper om ett 
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område som gör det möjligt att optimera ett system för bästa möjliga utkomst. Denna 
blandningen mellan användarnas tidigare erfarenheter och faktumet av att det i slutändan är de 
själva som kommer att använda sig av den utvecklingen som sker är centralt för konceptet 
deltagande design och är i grunden vad som gör deltagande designmetoden framgångsrikt i 
designprojekt.  

2.2.3 Metoder, verktyg och tekniker 
Enligt Kensing och Blomberg (1998) är utvecklingen av verktyg och tekniker ett fokus gällande 
deltagande designprojekt och menar att det traditionella försöket till detta gjorde det svårt för 
användare att se kopplingar mellan deras eget arbete och den tekniska beskrivningen som gavs 
till dem efter utvärdering av deras arbetsområden. 

En användbar teknik för utvecklare och professionella designers blev att i första hand lära sig 
om slutanvändares arbetsuppgifter för att sedan kunna presentera valida och funktionella 
designförslag. Samtidigt behövde man lära sig om potentiella nuvarande teknologier arbetare 
använde sig av i utförande av deras arbete för att aktivt kunna involvera dem i den teknologiska 
designen. En av metoderna för att bättre lära känna till arbetares nuvarande arbetssituation var 
att hålla en Workshop6 bestående av slutanvändare och de som stod i uppgift att designa den 
nya teknologin. Genom denna metoden kunde slutanvändare upplysa designers om potentiella 
brister i nuvarande teknologi eller avsaknad av teknologiska lösningar för att kunna strukturera 
en plan bakom deltagande designen. 

Ett vanligt verktyg som används inom deltagande designprojekt är mock-ups7, där man genom 
en modell eller prototyp demonstrerar hur den slutgiltiga designen är tänkt att se ut. Detta gör 
det mjöligt för slutanvändare att få en inblick i hur designen är tänkt att faktiskt se ut och ger 
rum till kritik eller inflikningar om förbättringar eller ändringar av designen.  

Ehn och Kyng (1991) har genomgått undersökningar av mock-ups i relation mellan användare 
och designers och konstaterar att mock-ups borde vara billiga att tillverka, enkla att förstå och 
gärna tillåta praktisk interaktion från användares sida.  

Prototyper är ett användbart verktyg i deltagande design projekt och är väldigt likt mock-ups 
då syftet bakom det är att visa upp ett prov eller tidig modell av något för att testa dess koncept. 
Skillnaden mellan prototyper och mock-ups är att mock-ups är menat att vara en grafisk 
representation av något för att måla upp en bild av hur en färdig produkt skulle kunna se ut. En 
prototyp har gått ett steg längre och är redan nära till en slutgiltig produkt, vilket gör att det är 
ett användbart verktyg för att samla in återkoppling om en produkt samt testa den. 

2.3 Deltagande Design i den digitala tidsåldern 
Man skulle kunna tro deltagande design ofta bedrivs med digitala hjälpmedel eftersom de alltid 
har handlat om utveckling av informationssystem. Men studerar man UTOPIA och andra 

                                                 

6 En workshop ä ren typ av interaktiv övning där deltagare utför ett antal övningsaktiviteter istället för att passivt 
lyssna på en föreläsning eller en presentation (Sims, 2006) 

7 En mock-up är inom design en skala eller en fullskalig modell av en design eller enhet som används i lärande 
och demonstrationssyften. (Ehn & Kyng, 1991) 
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projekt, så ser man att även om de hade en interaktiv prototyp så var det istället för en digital 
prototyp.  

Även nyare litteratur framhåller inte digitala hjälpmedel i designprocessen, i alla fall inte som 
stöd för samarbetet mellan expertdesignern och användarrepresentanterna, deltagande 
designers. Ett exempel är Yuan, Handrahan, Lee, Rosson, och Carroll (2019) där deltagande 
design används för att ta reda på hur människor med visuella funktionshinder kan optimera 
hjälpmedel gällande att handla i butiker. Deltagande design används i detta fallet med hjälp av 
att involvera slutanvändarna av olika digitala hjälpmedel för att undersöka hur de upplever dess 
effektivitet men utan implementering av digital deltagande design utan istället via intervjuer.  

Ett annat exempel är en artikel av Zainuddin, Zaman och Ahmad där deltagande design används 
i utvecklandet av en prototyp för en ”Augmented Reality”-bok för döva studenter i Kuala 
Lumpur. Både studenterna och dess lärare fick delta i flera steg under deltagande 
designsessionerna som byggde på ”brainstorming” samt en presentation av tre existerande AR-
böcker där både studenter och elever fick välja vilken av alternativen de föredrog vilket i min 
mening begränsar deltagande designen där en digital prototyp mer effektivt hade fångat 
slutanvändarnas behov. Även då kommunikationsbrister existerade i denna situationen anser 
jag att man som designer har mer utrymme att möta slutanvändarens behov genom att 
tillsammans succesivt implementera deltagande design istället för att använda sig av en 
uteslutande teknik av färdiga val där slutanvändare inte har deltagit i designprocessen.  

2.4 GUI-interaktiva intervjuer 
John Sören Pettersson, Malin Wik och Henrik Andersson (2018) förespråkar metoden GUI-ii 
(Graphical User Interface interaction interview) vilket är en metod som används för att 
diskutera, utveckla och testa GUI prototyper med användare och intressenter. Pettersson, Wik 
och Andersson menar att den huvudsakliga fördelen med att använda sig av GUI-ii metoden 
vid utvecklingen av GUI prototyper är att deltagande design på detta viset möjliggör för 
interaktionsinformerade diskussioner angående användargränssnitt där ändringar av designen 
samt mänsklig interaktion med teknologi kan integreras effektivt på avstånd.  

Denna metoden till skillnad från andra typer av deltagande design via prototyper exempelvis 
pappersprototyper tillåter deltagare i deltagande designsessioner att avstå fysiskt deltagande 
och istället medverka på avstånd som arbetsplats eller liknande. Detta betyder att deltagare kan 
medverka i en avslappnad miljö på distans men samtidigt direkt influera innehåll, struktur och 
interaktion som vid mer fysiska versioner av prototyping. Exempel på GUI-ii anpassade 
sessioner presenteras i artikeln för att demonstrera fördelar med metoden i deltagande 
designsyfte.  

Pettersson et al. (2018) Utvecklar en typ av intervjubaserad teknik (GUI-ii) som använder sig 
av halvklara prototyper som respondenter kan få tillgång av via webbläsare och ber dem att 
hjälpa designern fylla i tomma delar av prototypen samt att kommentera vanliga 
användarhetsproblem där respondenten uppmanas ändra aspekter av designen till personliga 
förväntningar. Denna GUI-ii tekniken representeras via en prototyp skapad i Ozlab och 
Pettersson et al. Menar att en prototyps ”high fidelity” skärmuppvisning leder till stimulans 
som är känt för att provocera mycket ingående kommentarer gällande specifika detaljer på ett 
vis som andra intervjubaserade tekniker inte kommer åt. Då en prototyp i Ozlab ej kräver 
programmering för att demonstrera interaktivitet är det ett utmärkt redskap vid deltagande 
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designsessioner över distans och kan enkelt implementeras med mobila enheter för att föra 
explorativa undersökningar.  

Pettersson et al. (2018) diskuterar vägar att överkomma geografiska distanser gällande 
användare, designers och utvecklare där designers har möjligheter att digitalt skicka mock-ups 
till representativa användare som i sin tur kan förmedla kommentarer tillbaka till utvecklare. 
Dock går metoden miste om att presentera en full eller delvis interaktiv prototyp som kan 
innebära möjligheten att utforska nya och oförutsedda interaktioner och yrkar på att Ozlab 
prototyper i dessa situationer kan vara överraskande produktiva. Ozlab kan fungera som ett 
verktyg för att på flera sätt få idéer för att utveckla interaktionsdesign som senare kan förfinas 
och baseras på detta vis från riktiga användarerfarenheter och inte bara diskussioner inom ett 
team, men ställer frågan om hur mycket av detta som kan baseras över distans.  

Pettersson et al. (2018) kritiserar en artikel av Norman och Draper (1986) som argumenterar att 
en fysisk närvarande diskussionsledare enklare kan följa upp frågor och läsa deltagares 
kroppsspråk vid användartester. Pettersson et al. (2018) menar att det finns tillfällen där 
distansbaserade användartester kan vara ett bra alternativ då användare är geografiskt avskilda, 
resurser är otillräckliga eller om tidsramar är snåla. I sin studie utför de tre GUI-ii projekt och 
summerar observationer där objekt på en skärm utgör en resurs för respondenter precis som 
fingrar gör i en fysisk intervju och att brist på visuella signaler från en intervjuares fysiska 
närvaro kan främja mer utförliga svar.  

2.5 Mobila applikationer och deltagande design 
För att diskutera omfattning och applikationsområde av mobila applikationer så fungerar säkert 
workshopsidéerna från tidigare årtionden. Men när det kommer till design av en viss applikation 
så kan det vara svårare att göra design tillsammans med människor som inte kanske förstår hur 
deras idéer ser ut i en applikation och hur den fungerar i den mobila verkligheten, att man rör 
sig samtidigt som man ska använda en applikation. 

Användningsmiljön har visat sig spela roll för användandet av applikationer och system. 
Monrad Nielsen med kollegor (2006) jämförde exempelvis utvärdering av ett system i 
laboratoriemiljö och i ”fält” som liknade den faktiska användningsmiljön. Författarna fann 
många fler användbarhetsproblem i fältutvärderingen än i laboratorieutvärderingen. 

När det kommer till mobila applikationer, och speciellt en vägvisningsapplikation, kan 
användningsmiljön spela stor roll eftersom användaren befinner sig i rörelse under 
användningen. Beroende på om deltagare till ett sådant experiment är familjära med de lokaler 
som används eller inte kan ha en stor inverkan på deltagares interaktion med designen vilket i 
sin tur kan påverka resultatet av experimentet. Förutom familjariteten av den miljön som 
användaren befinner sig i kan användarens deltagande påverkas av aspekter i en 
användningsmiljö i rörelse. Om användaren ej känner sig bekväm i en miljö med mycket 
människor kan detta påverka vilken grad av respons användaren bidrar med om hen blir 
beordrad att muntligt skapa co-design i en sådan användningsmiljö.  

Deltagande design är en relativt väldokumenterad designmetod men saknar 
undersökningsuppgifter om dess effektivitet gällande distansorienterade experiment vilket i 
min mening kan undersökas genom att implementera deltagande design inom mobila enheter 
där endast internetuppkoppling står mellan utvecklaren av en digital prototyp och användaren. 
De metoder som använts för att samla in data i denna kandidatuppsats skulle teoretiskt kunna 
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ske på helt separata geografiska positioner med den enda skillnaden att intervjuer efter en 
session hade skett helt över röstkommunikation och inte med fysisk närvaro. Denna 
kandidatuppsatsen avser att undersöka deltagande design mellan en designer och en användare 
genom en ”low-fidelity” Ozlab-prototyp där användaren i rörelse och via en mobil enhet har i 
uppgift att kommunicera designförslag verbalt i hopp om att tillsammans komma fram till 
användarens önskade slutprodukt. Genom att denna kommunikationen sker på distans och i en 
användningsmiljö i rörelse finns det stor potential att explorativt undersöka de negativa samt 
positiva utkomsterna som kan uppstå i ett sådant experimentupplägg. Förutom deltagande 
designsessionen i sig själv kompletteras även experimentet med en uppföljande mindre intervju 
där användare får en chans att uttrycka sina egna upplevelser utöver det som observeras under 
experimentets skede. 
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3. Prototypskapande och experimentupplägg 

I detta kapitel beskrivs vilka tekniker och metoder som användes under undersökningen för 
att dels genomföra experimentet men samtidigt för att samla in data och att kunna analysera 
den. Systemet bakom prototypen samt dess uppbyggnad redogörs och vilka material som 
används tillsammans med de miljöer som experimentet genomförs i.   

För att kunna visa upp ett gränssnittsförslag för experimentdeltagarna behövde en prototyp 
skapas. Eftersom experimentets deltagare skulle ha möjlighet att påverka prototypens 
interaktionsdesign och innehåll bedömdes en programmerad prototyp olämplig att utgå ifrån. 
Istället användes prototypingsystemet Ozlab för att öka flexibiliteten och att kunna involvera 
deltagarna i designprocessen.  

3.1 Ozlab 
Ozlab är ett webbaserat system som ger designers möjligheten att experimentera med olika 
typer av användargränssnitt utan att fysiskt behöva programmera in någon typ av design.  

Det som gör Ozlab till ett bra instrument för de typer av test som kommer att utföras i detta 
projektet är att man som designer på ett effektiv vis kan göra snabba ändringar i gränssnittet 
utan att behöva skriva eller ta bort kod för att manipulera gränssnittet. 

 Detta bidrar till att Ozlab blir ett särskilt bra system för explorativa projekt eller tester mellan 
designer och testpersoner då all interaktion är simulerad. 

Grundtanken bakom Ozlab gör det även möjligt för mindre erfarna gränssnittsdesigners att 
skapa prototyper eller agera ut planer i Ozlab då ingen större kunskap om systemet krävs för att 
börja bygga upp ett skal eller en prototyp.  

Ozlab-systemet går ut på att en användare, även kallad TP (Testperson) blir presenterad med 
en layout eller ett gränssnitt som till ögat verkar fullständigt och funktionellt. Testpersonen blir 
i själva verket observerad och manövrerad av en Wizard (Testledare) som matar grafik eller 
information till testpersonen. Ur testpersonens synvinkel är det alltså hen som styr samt 
integrerar med gränssnittet när det i själva verket är testledaren som i förväg har planerat och 
skapat ett skal för de olika situationerna sessionen kan tänkas att bringa. 

Genom att observera hur testpersonen försöker integrera med gränssnittet kan man alltså göra 
upptäckande i deltagande designsyften genom exempelvis att testpersonen försöker trycka på 
någon knapp som inte existerar eller letar information på ett ställe där testpersonen förväntar 
sig att något bör vara lokaliserat. Genom observationer som dessa bidrar Ozlab till en form av 
participatory design där testledaren och testpersonen tillsammans skapar en bild av hur en färdig 
produkt av en prototyp borde se ut eller fungera. 

3.2 Prototypen 
Ett nytt skal skapades i Ozlab där det första steget blev att matcha storleken av scenens yta mot 
surfplattans skärmstorlek. En scen i Ozlab är ytan både testledaren och testpersoner kommer att 
kunna observera då en session startar.  

Om scenens yta i Ozlab är större än enhetens skärm ger detta möjlighet till testpersonen att 
manövrera sig utanför det tänkta utrymmet och på detta vis potentiellt gå miste om information. 
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Genom att matcha ytan av skärmen precis mellan Ozlab systemet och enheten ser man till att 
testpersonen ser precis det som man vill visa.  

Prototypen är uppbyggd i tre scener varav scen 1, som syns i Figur 1, är en typ av introduktion 
eller startskärm. Användaren möts här av en gul bakgrund och en logotyp samt en 
informationstext som hänvisar användaren att söka på en önskad destination och sedan trycka 
på start-knappen som tar användare vidare till scen 2. För att söka på en destination klickar 
användaren på det vita textfältet under informationstexten och matar sedan in text manuellt. 
Scen 1 ser identisk ut sett från testledaren eller testpersonens perspektiv.  

 

Figur 1: Scen 1 sett från testpersonens perspektiv via surfplatta 

 

Den andra scenen (sed utifrån testledarens perspektiv i Figur 2) består som standard av fem 
ikoner med de mest grundläggande instruktionerna. Dessa ikoner är osynliga för användarna 
när den andra scenen först visas och kan göras synliga om föreslaget av experimentets deltagare. 
För att förtydliga detta så är pilen med riktning fram i Figur 2 gjord synlig medan resterande 
ikoner kvarstår som osynliga för användaren.  

Förutom de grundläggande ikonerna finns även en mängd andra texter och ikoner förberedda 
på den gråa ytan i Ozlab. Detta är förskapade ikoner som uppkommit som förslag på pilottester 
och allmänna direktiv man kan tänka sig stöta på i en vägvisande applikation. Utöver alla det 
förskapade ikonerna och texterna finns även två vita textrutor med tillhörande texter som säger 
”hidden text” och ”hidden text 2”. Dessa textfält kan användas för att specifikt möta användares 
förslag och har möjligheten att konstant kunna ändras vid behov.  
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Figur 2: Scen 2 sett från testledarens perspektiv via laptop 

 

 

 

Figur 3: Scen 2 sett från testpersonens perspektiv via surfplatta 
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Den tredje scenen (Figur 3) har i uppgift att visa för testpersonen att hen har nått sin destination 
och är kopplat genom samma ”hidden field” teknik som tidigare beskrivit. Den destinationen 
testpersonen matar in i textfältet vid den första scenen visas i text i den tredje scenen 
tillsammans med en ikon som förklarar att destinationen är nådd. Detta visas i Figur 4 där texten 
”Du är nu framme vid din destination:” alltid kommer att synas och endast texten efter 
kolontecknet ändras beroende på vad som matas in vid den första scenen. Figur 4 visar nu texten 
destination då det är standardinställningen på textfältet innan en manuell inmatning har utförts.  

  

Figur 4: Scen 3 sett från testpersonens perspektiv via surfplatta 

 

3.3 Vad är ett pilottest? 
Ett sätt att beskriva ett pilottest är att man utför ett test på sitt test. Man undersöker och mäter 
hur väl testet man har förberett kan mäta de resultaten man är ute efter eller hur väl det kan 
svara på de undersökningsfrågorna man har valt att undersöka. (Rubin & Chisnell, 2008). 
Skriver att när man är i ett tidigt skede i utveckling av ett test kan det vara värdefullt att använda 
sig av interna användare som besitter kunskap om vad det är man vill testa. Syftet vid detta 
tidiga stadie är enligt Rubin och Chisnell (2008) inte att samla in data om användarbarhet utan 
istället bör testet användas för att försäkra att de material och verktyg man har valt tillhörande 
testet fungerar som det borde så att man kan försäkra att det slutgiltiga testet är kapabelt till att 
samla in den data man önskar.  

Rubin och Chisnell (2008) beskriver dock även att efter att man själv som skapare av testet har 
utfört ett test på sig själv ideellt bör använda sig av en ”riktig” deltagande. I detta 
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sammanhangen använder Rubin och Chisnell ordvalet ”riktig” deltagare för att beskriva en 
testperson som befinner sig på en lägre expertisskala i relation till vad tester gå ut på. Alltså bör 
man dels ha utfört pilottester med interna användare med högre expertisskala gällande testet 
men även användare på andra sidan av denna skala. Anledningen till varför man vill utföra 
pilottester på användare med mindre expertis eller kunskap om testet är för att komma så nära 
de tänkta testpersonerna som möjligt. Genom detta kan man på ett effektivt vis planera det 
verkliga testet baserat på hur den mindre erfarna testpersonen utför det uppgifter som pilottestet 
innehåller. Rubin och Chisnell (2008) skriver att detta är en bra ide för att ta reda på hur mycket 
tid ett test kommer att ta och nämner även att tester med individer på den lägre skalan av expertis 
ofta kräver mer tid för att utföra uppgifter. 

Huvudsakligen ska ett pilottest försäkra testledaren att ett verkligt test kommer att kunna utföras 
utan större hinder. Om man skulle hoppa över detta steget eller inte utföra sina pillottester på 
ett korrekt vis som efterliknar det kommande riktiga testerna riskerar man att överföra problem 
till de första verkliga testerna. Resultaten från de första testerna kommer kanske att vara 
oanvändbara och får då istället agera som någon typ av sista minuten pilottester för att sedan 
kunna utföra testerna på korrekt vis. 

3.4 Pilottest 
Efter att utvecklingen av prototypen var färdigställd var det dags att utföra pilottester för att 
kontrollera att det tekniska bakom testet fungerade som det skulle, det vill säga internet 
uppkopplingen till de två enheterna samt att ljud och skärminspelningen fungerade. I fokus var 
även att undersöka hur väl videosamtalet via Skype fungerade då de sammankopplade 
enheterna befann sig längre ifrån varandra.  

Tanken var även att samla in återkoppling av testpersonerna om testets utförandekoncept samt 
potentiell kritik om designval tillhörande prototypen. 

Tre pilottest utfördes och var alla genomförda i lokaler tillhörande Karlstads universitet. Till 
pilottesterna skapades ett informationsbrev samt en samtyckesblankett dels för att samla in 
personuppgifter men även för att kontrollera att denna informationen framstod som klar och 
tydlig för de som skulle skriva på. 

Till pilottestet bestämdes det att testpersonen i fråga nu själv skulle få välja vilken väg de ville 
ta till önskad destination istället för att testledaren bestämde detta i förväg. Detta valet gjordes 
för att öka kommunikationen mellan testledaren och testpersonen och på detta viset ge mer 
utrymme för testpersonen att begära designlösningar bättre anpassade till vad de ville att 
prototypen skulle visa dem.  

Detta framgick i pilottesterna vara en svårighet för testpersonerna att greppa då för lite 
information gavs om hur kommunikationen skulle gå till och kommer därför att korrigeras till 
de riktiga testerna så att testpersonerna har bättre kunskap om hur det bör agera under testets 
gång.  

Två av de tre testpersonerna anmärkte även att den inbyggda mikrofonen från testledarens 
laptop plockade upp för mycket ljud genom användning av tangenterna som överfördes till 
testpersonerna och kunde upplevas som störande. Detta problemet planeras att lösas genom ett 
headset som är kopplat till laptoppen med mikrofon för att skapa mer avstånd från tangenterna 
till mikrofonen.  
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Ett flertal önskningar eller förbättringar av den befintliga prototypdesignen gavs men den mest 
eniga bland samtliga testpersoner var efterfrågan efter mer tydliga grafiska symboler för 
trappor. Under pilottestets skede fanns det två trappsymboler där den ena pekade snett upp till 
höger och den andra snett ner till vänster vilket upplevdes förvirrande för testpersonerna. För 
att komma undan denna förvirring planeras fler och tydligare trappsymboler att skapas för att 
enklare visa för testpersonen deras vägval. 

Metoden som kommer att användas för att samla in data under projektet är huvudsakligen 
genom deltagande designsessioner där designförslag kommer att testas samtidigt som de 
föreslås. Datainsamlingen sker sedan via olika tillvägagångsätt men kommer alla att vara ett 
resultat av testerna som utförs. 

Testerna kommer att ske i form av en vägvisande applikation utvecklat i Ozlab där jag som 
wizard kommer att leda ett antal testpersoner genom en större lokal för att undersöka resultaten 
i co-designsyfte. Datainsamlingen kommer att starta redan vid testernas påbörjan då jag 
kommer att observera hur testpersonerna tar sig igenom de angivna uppgifterna och anteckna 
iakttagelser efter testets slut.  

3.5 Motivering för val av prototypverktyg 
Tanken bakom prototypen som skapades för att kunna utvärdera och undersöka deltagande 
designmetoden föddes under ett arbete i kursen ISGC16 Användartester, prototyping och 
utvärdering (ht18) där studenter i grupper fick utveckla en vägvisande applikation genom en 
prototyp utvecklad i Ozlab. Tanken bakom detta experiment var att undersöka hur prototypen 
kunde leda en testperson från punkt a till b i syfte med att vägleda dem till slutdestinationen.  

Under denna kurs utvecklade min grupp en film som simulerade en kamerastyrd vägledning 
genom att i förväg spela in en film där den framtida testpersonen var tänkt att vägledas. Genom 
symboler på skärmen som visade hur testpersonerna skulle gå var tanken att de skull vägledas 
till slutdestinationen.  

I detta experiment valde jag att implementera denna simulation i den prototyp som skapades i 
Ozlab. För att kunna använda mig av en kamerafunktion samtidigt som experimentdeltagare 
skulle kunna interagera med prototypen behövde jag använda mig av en funktion som finns 
tillgängligt på de flesta Android enheter som kallas ”Multi window” eller ”splitscreen”. 

Denna funktion tillåter användaren att få tillgång till två applikationer på samma gång och själv 
välja hur stor del av en enhets skärm som applikationen skall använda. Halva skärmen kommer 
att bestå av ett pågående videosamtal via applikationen Skype och det resterande utrymmet 
kommer att användas till en webbläsare där Ozlab-prototypen körs. 

Genom den här lösningen kan alltså experimentledaren se vad testpersonen ser genom 
videosamtalet och samtidigt manövrera experimentdeltagaren genom grafiska direktiv via 
Ozlab-systemet. 

Skype gör det möjligt för enheten att köra både Ozlab-prototypen samtidigt som en 
videodelning och tillåter även experimentdeltagare att ändra kameran från enhetens båda sidor 
utan att behöva tillgång till specifika inställningar. Detta underlättar för experimentet då all typ 
av förvirring bort från direktionerna till destinationen bör undvikas. 



22 

 

3.6 Material 
Prototypen som står bakom gränssnittet till testerna byggs i det webbaserade systemet Ozlab.  

Testpersonerna kommer att använda sig av en Samsung Galaxy surfplatta modell SM-T530 
med en 10.1 tum skräm och en upplösning på 1280x800 pixlar.  

Kommunikation mellan testledare och testpersonerna kommer att ske via 
videokonferensprogrammet Skype version 8.41.0.54. 

Grafik till prototypen är delvis skapat i Ozlab samt Adobe Photoshop CS6 

För att spela in ljud samt aktivitet på skärmen under testernas skede har programmet FlashBack 
Express används. 

3.7 Miljö 
Experimentet utfördes på en gymnasieskola i Karlstad med passande lokaler för experimentets 
upplägg då gymnasieskolan bestod av flera långa korridorer och vägval samt ett flertal trapphus 
och vägkorsningar.  

Experimentrummet eller kontrollrummet där testledaren samt läraren befann sig under 
deltagande designsessionerna bestod av en mindre datorsal med tillgång till skrivbord samt 
skrivbordsstolar (se Figur 5). På skrivbordet placerades laptoppen där prototypen styrdes ifrån 
och till höger om experimentledaren placerades en ytterligare stol där experimentdeltagarna 
dels kunde sitta medan samtyckesblanketter blev signerade men även i syfte för 
experimentdeltagarna att kunna sitta ner medan intervjuer utfördes.  

 

 

Figur 5: Kontrollrummet utgjordes av ett litet datarum för elever 
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3.8 Datainsamling samt analys 
Deltagande designsessionerna spelades in med hjälp av FlashBack Express på 
Experimentledarens dator. Inspelningarna gjordes för att minimera risken för att något skulle 
missas under deltagande designsessionernas gång och användes för att ytterligare observera allt 
material för analysering.  

En kortare semi-strukturerad intervju bestående av fyra frågor hölls med varje 
experimentdeltagare efter utförda deltagande designsessioner för att kunna ta del av 
experimentdeltagarnas erfarenheter och upplevelser. 

Frågorna som användes som utgångspunkt var: 

1. Hur upplevde du deltagande i detta experimentet?  
2. Vad fungerade bra? 
3. Vad fungerade dåligt? 
4. Hade du behövt något annat hjälpmedel för att förmedla dina idéer och förslag? 

Vid behov förtydligades frågorna. Intervjun genomfördes muntligen i rummet där 
experimentledaren satt under deltagande designsessionerna. Intervjun spelades in med 
skärminspelningsverktyget FlashBack Express. 

Data analyserades genom att undersöka all den insamlade data och via granskning av likheter 
samt olikheter mellan experimentdeltagarnas deltagande designsessioner. Varje deltagare 
analyseras först separat genom anteckningar från läraren i samband med video och 
ljudinspelningen och summeras enskilt för att sedan utvärderas i helhet med samtliga deltagare 
för att skapa en bredare bild av den insamlade informationen.  

Den data som samlades in och analyserades utvärderades i ett explorativt syfte för att undersöka 
hur deltagande design fungerar i förhållande till en designer av en prototyp och samspelet 
mellan designer och slutanvändare med användning av mobila enheter i rörelse. Därför kommer 
minimal fokus att läggas på själva prototypens egentliga funktionalitet som en riktigt 
applikation då denna kandidatuppsatsen har i syfte at undersöka deltagande designprocessen 
och inte utveckling av en funktionell applikation.  

Tekniska upptäckter och andra fenomen kopplat till Ozlab som påverkade sessionerna 
upptäcktes och diskuteras som en underrubrik i kapitlet resultat. 
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4.Genomförande och Resultat 

Detta kapitel beskriver de resultat som producerades efter experimentets genomförande och är 
uppdelat i två kategorier, deltagande designsessioner och intervjuer. 

4.1 Deltagande designsessioner 
Deltagande designer 1 (DD1) 

Efter att DD1 blivit instruerad om hur experimentet skulle gå till och allt vart redo att startas 
uttryckte hen osäkerhet om vad det vad som skulle göras. Efter ytterligare förklaring genom 
röstkommunikation via Skype förstod DD1 bättre hur det skulle gå till och började röra sig mot 
sin slutdestination. DD1 valde en destination som låg väldigt nära startpunkten vilket ledde till 
att experimentets första försök tog slut fortare än väntat. För att hinna undersöka deltagande 
designmöjligheterna ombads DD1 att välja en ny slutdestination längre bort samtidigt som 
Ozlab-prototypen nollställdes.  

Den huvudsakliga responsen från DD1 gällande de designförslagen som presenterades till hens 
önskemål var att de var tillräckliga för att förstå direktioner. DD1 uppgav att pilar som grafisk 
beskrivning av direktion var tillräckligt och sa att tillhörande text inte gjorde någon skillnad för 
att öka förståelsen. Vid ett tillfälle befann sig DD1 i en situation där hen behövde vända om då 
hen hade gått fel. Här presenterades DD1 med en svängande pil för att vända om vilket DD1 
gav förbättringsförslag på för att bättre visa att en U-sväng behövde utföras och adderade även 
att en text hade kunnat förenkla vid just denna situationen. Under sessionen befinner sig knappt 
några andra elever i korridorerna som DD1 tar sig fram i.  

Deltagande designer 2 (DD2) 

Till nästa DD korrigeras den muntliga introduktionen i hopp om att DD2 bättre än DD1 skulle 
förstå hur experimentet är tänkt att utföras. DD2 skriver i den första Ozlab-scenen sin 
destination och påbörjar genast att kommunicera samtidigt som hen börjar att röra sig i 
korridoren där det nu befinner sig ett flertal andra elever. DD2 uppfattar sin uppgift tydligare 
än DD1 och begär grafik för att visa en vänstersväng vid den första korsningen som påträffas. 
DD2 beskriver att hen skulle vilja se en pil i riktningen framåt då hen närmar sig korsningen 
som sedan bör finnas kvar då hen sedan gör valet att svänga antingen höger eller vänster. DD2 
presenteras med detta designförslaget och ger ett godkännande för att sedan fortsätta till vänster 
i korridoren. Då DD2 ska behålla en rak riktning under en längre tid frågar testledaren om en 
pil i riktning framåt räcker eller om en text tillhörande grafiken förbättrar förståelsen, vilket 
möts av svaret att texten kan kännas övertydlig men att det kan vara bra att ha med den. DD2 
beskriver att hen skulle vilja se en text som beskriver specifikt att man som användare behöver 
gå igenom dörrar även om direktionen behåller samma riktning och möts med en lösning som 
hen godkänner. DD2 precis som DD1 gör vid ett tillfälle ett fel vägval och ber om en symbol 
som visar en U-sväng med tillhörande text. DD2 nämner att U-svängssymbolen skulle kunna 
designas om för att på ett bättre vis beskriva direktionen. När DD2 har nått sin destination 
presenteras den tredje Ozlab- scenen som beskriver att användaren nu är framme vid sin 
destination. DD2 tillägger här att hen hade önskat att få beskrivet åt vilken riktning 
destinationen befinner sig åt, det vill säga åt vilket håll. DD2 valde en specifik sal som sin 
slutdestination och hade önskat att prototypen visade ”Du är nu framme vid din 
destination[C20] på vänstra sidan”. Det bestäms att DD2 skulle utföra experimentet även på 
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vägen tillbaka till kontrollrummet och hen bestämmer sig här för att ta en annan väg som 
innehåller ett trapphus. Då DD2 behöver gå upp för en trappa presenteras hen med en 
trappsymbol med in pil uppåt där DD2 sedan ber om att få en tillhörande text som beskriver 
hur många våningar som hen ska gå uppför.  

Deltagande designer 3 (DD3) 

DD3 erhöll en introduktion liknande den tillgiven DD2 och DD3 började med att skriva in sin 
destination i textfältet på den första scenen i ozlab. Uppkopplingen mellan ozlab servern och 
surfplattans nätverk orsakar här problem och informationen DD3 matar in i textfältet syns ej på 
testledarens skärm. Problemet åtgärdas genom at DD3 uppdaterar ozlablänken via webbläsaren 
och sedan fungerar det som det ska. När DD3 ska börja ge förslag på vägval för att nå sin 
destination framgår det snabbt att DD3 har missuppfattat hur experimentet är avsett att gå till 
och tror att prototypen ska vägleda hen till en för DD3 okänd destination. Efter ytterligare 
instruktioner förstår DD3 upplägget och sessionen kan nu påbörjas på riktigt. Den 
resultatmässigt mest utmärkande händelsen från DD3 sessionen är när hen påträffar två stycken 
trappor och vill gå ner för den första. DD3 beskriver här att hen vill se en grafisk symbol för att 
gå ner för trappan men även att en text borde beskriva att det är den första och inte den andra 
trappan som ska användas. Då DD3 har gått ner för trappan önskar hen att i text få beskrivet att 
man nu bör fortsätta rakt fram genom en dörr men tillägger att man alternativt skulle ha kunnat 
ge denna beskrivningen redan innan man börjar gå ner för trappan. När DD3 når sin destination 
visas den tredje scenen i ozlab och DD3 frågas sedan om något mer hade önskats att visas på 
denna skärmen men DD3 svarar att hen är nöjd som det ser ut.  

Deltagande designer 4 (DD4) 

 Efter det att DD4 mottog en kort instruktion skrev hen in sin önskade destination i den första 
ozlabscenen och begärde sedan någon typ av indikation för att börja gå rakt fram. En pil i 
riktningen fram presenterades men kort därefter bröts internetanslutningen vilket ledde till 
förvirring fört DD4 då hen precis hade påbörjat experimentet och kanske inte än greppat exakt 
hur det skulle gå till. Vid de två första valen av direktion angav DD4 endast vilket håll eller 
riktning hen behövde gå mot för att nå sitt mål och gav inga egna förslag på hur designen skulle 
kunna se ut. Efter detta säger experimentledaren till DD4 ”Tänk dig att detta skulle vara en 
färdig applikation, när du då gör ditt nästa val, vad hade du velat se från en sådan applikation”. 
Kort efter detta börjar DD4 utrycka både vilka vägval hen vill ta samt vilken design som hade 
vart optimal. DD4 vill ta en högersväng där Experimentledaren matar in en pil i höger riktning, 
DD4 begär då att både denna pilen samt en text som säger ”sväng höger” borde synas i 
prototypen. DD4 vill fortsätta i en rak riktning efter högersvängen och experimentledaren frågar 
då om ny information om detta hade hjälpt till men får som svar att efter informationen om 
högersvängen hade DD4 endast önskat en pil som pekar fram och tillägger att ”det räcker med 
en pil då det är införstått att jag ska fortsätta rakt fram”. Då DD4 närmar sig sin destination i en 
längre korridor begär hen att få se en text som talar om för hen att destinationen närmar sig och 
beskriver att en informerande text hade passat bäst.  

Deltagande designer 5 (DD5) 

DD5 vill genast ge direktioner om var hen vill gå innan hen har läst instruktionerna på den 
första scenen i ozlab. Efter att få höra detta från Experimentledaren skriver DD5 in en 
destination och trycker sedan på start för att påbörja sin rutt. Då DD5missade det första steget 
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får hen frågan om denna informationsskärmen hade kunnat se annorlunda ut varpå DD5 läser 
igenom texten högt och konstaterar sedan att den informationen är tillräcklig. Under denna 
session befinner sig väldigt många elever i korridoren där DD5 befinner sig. Då DD5 ska göra 
ett vägval presenteras hen endast med text istället för grafik för att undersöka om det kan leda 
till fler förslag angående designen, men DD5 ber aldrig under sessionen att få se pilar för att 
beskriva riktningar. DD5 befinner sig vid ett tillfälle i en situation som kräver att hen ska gå 
ner för en trappa och här blir DD5 förslagen en trappikon i genomskärning från sidan istället 
för en 3D-version som tidigare används. DD5 beskriver dock att hen utöver trappikonen hade 
kunnat tänka sig att se en text som beskriver hur många trappor man ska gå ner men säger att 
det inte behövs i detta fallet då trappan bara leder till ett ställe. Under resterande tiden av 
sessionen används bara text för att beskriva generella riktningar och DD5 begär aldrig att få se 
några symboler för att förbättra designen på prototypen. När DD5 har nått sin destination 
presenteras hen med skärm 3 i ozlab som beskriver att destinationen är nådd och DD5 uttrycker 
här att en symbol borde visas som representerar destinationen. I detta fallet är slutdestinationen 
gymnasieskolans matsal och DD5 föreslår att man här skulle kunna visa en symbol på 
exempelvis en kniv och gaffel.  

Deltagande designer 6 (DD6) 

DD6 inmatning av önskad destination i den första Ozlab-scenen registreras inte först och 
testledare fick lämna experimentrummet för att uppdatera webbläsaren. Efter det att problemet 
är löst återvänder testledaren till experimentrummet och DD6 kan påbörja inmatningen av 
destinationen utan problem. DD6 blir tillfrågad om sitt första vägval och svarar att hen vill gå 
i riktning rakt fram och blir presenterad med en sådan text via prototypen. DD6 börjar att röra 
sig fram och får under tiden frågan om hen hade kunnat tänka sig något mer från prototypen för 
att bättre förklara direktionerna, DD6 föreslår en pil som lösning till detta vilken hen också kort 
efter kan se på prototypen. Vid nästa vägval säger DD6 att hen vill ta en sväng till vänster och 
testledaren frågar här hur DD6 vill få detta visat genom prototypen och DD6 svarar att en 
liknande text och pil som förra vägvalet fungerar väl. Då DD6 blir presenterad med detta 
förslaget via prototypen ändrar hen sig och säger att pilen fungerar bra men att texten borde 
säga ”ta första svängen till vänster”. 

En bit in på experimentet märks det att DD6 inte riktar surfplattans kamera framför sig utan 
istället ner mot golvet, möjligen för att det upplevs som obekvämt med andra elever i 
korridorerna. Under resterande tiden av experimentet så har DD6 inte några egna förslag till 
grafik tillhörande prototypen utan ger endast förslag på texter för att beskriva direktioner.  

När DD6 slutligen når sin destination ber hen om att prototypen visar något som beskriver att 
man är framme vid sitt mål. DD6 presenteras här av en vit ruta med texten ”Du har nått din 
destination” och testledaren frågar om DD6 vill se något mer. DD6 föreslår att hen förutom 
rutan vill se en text som säger ”Du är framme vid sal [E28]” vilket var slutdestinationen. DD6 
säger att detta tillsammans med rutan blir mer tydligt.  

Deltagande designer 7 (DD7) 

DD7 är tystlåten under de inledande instruktionerna och ger inte mycket svar eller respons till 
vad som förklaras av testledaren. Trots detta säger DD7 att hen är redo för att påbörja 
experimentet och testledaren återgår till experimentrummet för att starta.  
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Då kommunikationen via Skype påbörjas mellan DD7 och testledaren blir det tydligt att DD7 
inte fullt ut har tagit in hur experimentet ska ta form eller hur det ska påbörjas då hen frågar 
”vad ska jag göra nu” varpå testledaren förklarar att DD7 bör skriva en destination i textfältet 
tillhörande den första ozlab-scenen. På detta svarar DD7 ”aha” och matar sedan in ett 
salsnummer som sin slutdestination innan hen sedan trycker på startknappen. 

Eter att DD7 har klickat på startknappen kopplar Ozlab-prototypen hen vidare till den andra 
ozlab-scenen som är helt tom som standard och DD7 säger här att hen inte kan se något på sin 
skärm. Testledaren förklara här ytterligare en gång att DD7 behöver ge förslag på vad hen vill 
se från prototypen för att nå sin slutdestination. Det första vägvalets som görs är att gå rakt fram 
varpå DD7 presenteras med en text som beskriver denna direktionen. DD7 säger att denna 
texten fungerar väl för tillfället och verkar vid detta laget bättre förstå hur experimentet är 
upplagt. Vid korridorens slut stannar DD7 och säger att hen nu vill gå till höger och vänder sig 
sedan åt denna riktningen där det befinner sig en trappa. DD7 säger då att hen vill att prototypen 
säger sväng till höger och ner för trappan vilket modifieras via ett HIDDEN FILED i 
prototypen.  

Då den önskade texten från DD7 befinner sig på skärmen frågar testledaren om denna texten 
räcker för DD7 för att hen ska förstå vägvalet eller om en symbol hade förbättrat förståelsen 
varpå DD7 svarar att texten är tillräckligt. När DD7 går ner i trapphuset stannar hen och 
tillägger att prototypen borde ha beskrivit hur många trappor som skulle användas då trappan 
leder hela vägen ner till en källare. Efter flera vägval som endast visas med text på DD7’s 
begäran tillfrågas hen igen vid ett senare tillfälle om texten är nog eller om någon grafik hade 
varit hjälpsamt där DD7 svarar att texten räcker.  

När DD7 når sin destination presenteras hen med en grafisk textruta där det står ”du är framme 
vid din destination” och då säger DD7 att hen vill att det ska stå ”Du har nått [E19]” vilket var 
slutdestinationen. Detta korrigeras och presenteras för DD7 som godkänner den nya lösningen 
och får instruktionerna att ta sig tillbaka till experimentrummet.  

Deltagande designer 8 (DD8) 

DD8 uppfattar den inledande instruktionen fort och matar in sin önskade destination i textfältet 
tillhörande den första ozlab-scenen och klickar sedan på startknappen. DD8 visar snabbt 
initiativ och ber om att få se texten ”gå fram och sedan höger till trappan” som sitt första vägval. 
Då DD8 börjar att gå mot trappan frågar testledaren om den texten som DD8 kan se räcker som 
representation för att beskriva vilken väg som börs ta eller om DD8 vill se någonting annat 
varpå DD8 svarar att ”nej, man förstår vart man ska gå”. När DD8 är framme vid trappan ber 
hen att få se en ny text som säger ”gå ner till våningen under” vilket skrivs in i prototypen samt 
en trappikon med en pil som visas genomskärande från sidan.  

DD8 påpekar att den trappikonen som visades inte är ”särskilt snygg” men att den ändå hjälper 
till lite. Testledaren tar bort den första trappikonen från prototypen och presenterar DD8 med 
en ny trappikon som visar en trappa i 3D-format med en pil som visar ner varpå DD8 svarar att 
den senare ikonen ser bättre ut. Då DD8 har gått ner för trappan frågar testledaren hur nästa 
vägval borde visas och lägger upp en stoppikon och en ikon som säger ”uppdaterar vägval” för 
att markera att ett nytt vägval är på väg. DD8 säger att ”stoppikonen hade vart bra” innan man 
presenteras med en ny direktion.  
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Vid ett senare vägval säger DD8 att hen vill ta en sväng till höger och presenteras vid detta 
tillfället endast av en pil i direktionen höger. Testledaren frågar om pilen fungerar men DD8 
ber om att få en tillhörande text som förhöjer och tillägger att endast texten hade fungerat 
”bättre”. 

DD8 befinner sig vid ett läge i en längre korridor och ber om att få se en text som säger ”gå 
fram” och blir här tillfrågad om en text som denna vid en längre sträcka är tillräcklig eller om 
en nedräkning av meter eller steg hade underlättat. DD8 svarar att så länge texten ”rakt fram” 
visas på prototypen så tycker hen att man inte behöver se något annat för att förstå att man ska 
fortsätta i riktningen rakt fram. Den längre korridoren leder hela vägen fram till 
slutdestinationen och DD8 blir här tillfrågad om hur hen vet att prototypen tillexempel inte har 
låst sig då texten under en längre period ser likadan ut. DD8 håller med och föreslår att texten 
efter en viss tid skulle kunna ändras från ”gå fram” till ”fortsätt rakt fram”. 

När DD8 är framme vid sin situation ger hen förslag på att prototypen skulle kunna visa en text 
som säger ”du är framme” men kan inte se på sin skärm när denna ändringen görs. Testledaren 
prövar att använda Ozlabs ”freeze” och ”unfreeze” knapp för att kontrollera om något har hängt 
sig med prototypen. DD8 beskriver att hen endast kan se vit på sin skärm då hen egentligen 
borde se en gul bakgrund och testar då att uppdatera webbläsaren via surfplattan men även detta 
utan framgång. Under hela tiden visas inga tecken på att internetanslutningen är ickefungerande 
och DD8 ombeds att återgå till experimentrummet.  

4.2 Intervjuer 
Deltagande designer 1 (DD1) 

Under intervjun svarade DD1 att hen upplevde experimentet som roligt men även att prototypen 
var på ”god väg”.  Vid frågorna om negativa eller positiva upplevelser under experimentet 
fokuserades svaren på själva prototypen och inte metoden av experiment. Det som framfördes 
som negativt var främst att internetanslutningen vid vissa perioder upplevdes som dålig och 
störande. ”Det byttes nätverk hela tiden”. DD1 hade inga synpunkter på andra 
kommunikationssätt än via röst för att bättre förklara hur hen skulle vilja ändra designen och 
kommenterade att ”Det är bra som det är”. Under intervjun finns även en lärare i MDI vid 
Informatik vid Karlstads universitet med i rummet.  

Deltagande designer 2 (DD2) 

Under intervjun fokuserar DD2 mycket på hur experimentet i helhet gick till och beskrev det 
som intressant. DD2 nämnde även att hen upplevde användningen av surfplattan med headset 
som ”lite lustigt” och valde därför under den första destinationen att gå via övervåningen där 
det fanns mindre elever än undervåningen. ”jag gick på övervåningen där jag visste att det fanns 
mindre människor”. 

Under frågan över positiva och negativa upplevelser med experimentet nämner DD2 att hen vid 
ett tillfälle hade önskat att visa med sina händer hur en viss grafik skulle se ut men följer upp 
det med att även det hade vart svårt för att verkligen kunna förmedla sina förslag. ”Jag skulle 
gärna vilja visa med handen, men det skulle kanske inte tillföra någonting”. 

Den sista frågan följer sedan där DD2 säger att hen hade behövt penna och papper för att enklare 
förklara och beskriva hur hen önskade att designen skulle se ut. Som DD1 beskriver även DD2 



29 

 

att det negativa med experimentet var att internetanslutningen bröts vid vissa delar av 
experimentets skede. Läraren prövar under denna intervjun att lämna rummet för att se om DD2 
känner sig mer bekväm att besvara på frågor. 

Deltagande designer 3 (DD3) 

Under den första intervjufrågan svarar DD3 att hen upplevde sitt deltagande av experimentet 
som intressant och att det är enklare för en användare som befinner sig i situationen att förmedla 
vilken information som är relevant. DD3 kommenterar ”Jag antar att erat mål var att få reda på 
vilken information som faktiskt är relevant” samt ”Det är lättare för en person som är i 
situationen att avgöra vilken information som är relevant än en person som sitter och kodar”. 

DD3 förklarar att hen upplevde att kommunikationen fungerade bra genom headset men att 
problem med internetuppkopplingen bidrog med störande element till kommunikationen. DD3 
kommenterar att ”Jag tyckte att liksom kommunikationen fram och tillbaka funkade väldigt 
bra, man liksom hade ett headset och kunde kommunicera fram och tillbaka” och ”Sen var det 
ju lite problem med internet några gånger där”.  

När DD3 fick frågan ställd om hen kunde tänka på andra metoder att förklara sina tankar och 
idéer angående prototypens design förutom verbalt så kunde DD3 inte komma på några 
förbättringsförslag utan menade att den tillgängliga kommunikationen räckte. Läraren lämnar 
rummet under intervjun även denna gången då strategin verkade fungera under förra intervjun.  

Deltagande designer 4 (DD4) 

Efter att experimentet är avslutat får DD4 svara på en kort intervju där hen svarar att hen 
upplevde deltagandet i experimentet som spännande och att hen ”aldrig hade provat på något 
liknande förut”. Istället för att endast ställa frågan vad som upplevdes fungerade bra under 
experimentet omformulerades i denna intervjun denna fråga till ”Om du tänker bort från själva 
prototypen, vad tyckte du fungerade väl med att själv få hjälpa till att skapa designen?”. DD4 
svarar att det fungerade väl att verbalt förmedla sina designförslag och att hen kunde få sina 
idéer presenterade efter önskan. Vid liknande fråga men om vad som var negativt svarar DD4 
att den delen av surfplattan skärm som visar prototypen tar upp för mycket plats och borde 
enligt DD4 vara mindre. DD4 kommentarer ”Sen så tänkte jag att det inte behöver ta upp så 
stort utrymme på skärmen heller som det gjorde nu” och talar om vyn av prototypen på 
surfplattans skärm. 

DD4 får frågan om hen kan tänka sig några andra hjälpmedel för att enklare kunna 
kommunicera sina designförslag men svarar att det enklaste vägen är via verbal kommunikation 
genom kommentaren ”Jag skulle säga att det lättaste är verbalt, men om man verkligen vill 
skulle man kunna på något sätt trycka på knappar och säga att jag vill ha text istället, eller 
bilder, distans i meter”. Läraren befinner sig utanför rummet under intervjuns skede.  

Deltagande designer 5 (DD5) 

Under intervjun efter experimentet verkade DD5 inte ha några specifika kommentarer om hur 
hen upplevde deltagandet utan refererade endast till att det överlag gick bra. I mitten av 
intervjun så är surfplattan placerad nära den laptoppen som är kopplad till Skype vilket 
resulterar i att rundgång uppstår vilket i sin tur gör det omöjligt att höra DD5 svara på fråga två 
och tre om negativa samt positiva upplevelser med experimentet. Mikrofonen plockar dock upp 
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den sista frågan där DD5 säger att hen inte kan komma på alternativa hjälpmedel som hade 
förbättrat förmedlingen av designförslag än den som tillgavs under experimentet men svarar ”ja 
det hade man kunnat tänka sig” då läraren frågar om tillgång till att rita hade fungerat som ett 
hjälpmedel. 

Deltagande designer 6 (DD6) 

Under intervjun blir DD6 tillfrågad hur hen upplevde deltagandet under experimentet varpå 
DD6 svarar att det var ”roligt” men även ”ovanligt”. DD6 säger även att ”Jo det kändes bra, bra 
idé också med prototypen” när hen tillfrågades om hur kommunikationen upplevdes. DD6 blir 
tillfrågad att nämna något hen upplevde fungerade väl och testledaren försökte här styra in DD6 
mer på deltagande designkonceptet istället för prototypen. DD6 svarade att det hela fungerade 
”bra” i helhet men även att Iden bakom prototypen som en riktigt applikation var bra. När DD6 
får frågan om hen kan nämna något negativt svarar hen att interfacen till själva prototypen inte 
var särskilt snygg och kunde utvecklas mer. ”Det kanske var att interfacen var ful, men den var 
lätt att använda”. 

DD6 tillfrågas om hen kunde framföra alla sina förslag via röstkommunikation eller om hen 
hade behövt andra verktyg eller hjälpmedel för att förmedla sig. DD6 kan inte komma på 
alternativa metoder för att hjälpa deltagande designprocessen förutom det som skedde i 
experimentet. Läraren finns under intervjuns skede kvar i experimentrummet och ställde en 
följdfråga till DD6 om möjligheten att kunna rita som hjälpmedel hade vart bättre än verbal 
kommunikation varpå DD6 svarar att den verbala kommunikationen tillsammans med vad man 
ser via skärmen räcker.  

Deltagande designer 7 (DD7) 

Under intervjudelen säger DD7 att hen upplever experimentet som roligt och säger även att 
denna idén gällande en riktigt applikation hade vart användbar. ”Det var roligt och, ja alltså den 
här appen skulle ju vara bra om man är ny på skolan”. Under intervjun svarar DD7 endast på 
frågor utgående från prototypperspektivet och ger ingen respons på hur hen upplevde själva 
experimentet förutom den inledande kommentaren att det var ”roligt”. 

Då testledaren frågar DD7 om hen kan komma på något som var positivt eller negativt med 
experimentet kunde DD7 inte komma på något angående bägge frågorna.  Slutligen tillfrågas 
DD7 om hen kan komma att tänka på några andra hjälpmedel för att deltagande designen skulle 
kunna förbättras mellan deltagare och testperson vilket DD7 har svårigheter att svara på. 
Testledaren ger ett exempel med den tidigare kommunikationen som skedde under 
experimentet då DD7 skulle gå ner för en trappa och visar här DD7 sin vy av ozlab prototypen 
där förgjorda symboler för trappor, pilar och andra symboler finns med. DD7 säger då genast 
att symbolerna på trapporna hade vart mycket hjälpsamt förutom texten att förklara hur hen 
skulle ta sig till slutdestinationen. ”Ja om dem visades hade det vart enklare” säger DD7 och 
refererar till de symboler som visas på skärmen. Trots detta svarar DD7 att hen inte kan komma 
att tänka på några alternativa metoder för att öka kommunikationen mellan deltagare och 
testperson förutom den verbala som användes i experimentet.  

Deltagande designer 8 (DD8) 

Under intervjun blir DD8 tillfrågad hur hen upplevde experimentet varpå DD8 svarade att det 
var kul att vara med. Då DD8 blir tillfrågad om något som var positivt med experimentet så 
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svarar hen att det var enkelt att förstå genom prototypen vart man skulle gå. Testledaren 
utvecklar samma fråga och frågar mer inriktat på hur kommunikationen mellan DD8 och 
testledaren upplevdes varpå DD8 svarade att kommunikationen fungerade utan problem. Under 
denna frågan uppstår rundgång via Skype samtalen då surfplattan ligger för nära laptoppen 
vilket korrigeras genom att testpersonen stänger av mikrofonen på surfplattan.  

DD8 svarar på frågan om vad som upplevdes som negativt under experimentets skede att hen 
inte kunde komma på något förutom problematiken som uppstod med prototypen vid 
experimentets slut men sa att ”Det var ju lite konstigt att gå runt i korridorerna med ett headset 
men annars kan jag inte komma på något negativt”. 

Testledaren går vidare till den sista frågan och undrar om DD8 skulle kunna tänka sig något 
annat hjälpmedel för att enklare kunna förmedla förslag till testledaren. DD8 svarar att det hade 
vart hjälpsamt att bli presenterad med flera olika förslag som man sedan kunde välja emellan 
som exempelvis olika symboler eller liknande. ”Det är väl typ om det kommer upp olika 
alternativ och att man kan välja själv vad man tycker är bäst som jag hade kunnat tänka mig 
istället” 

  



32 

 

5. Analys och diskussion  

Detta kapitel avser att analysera de resultat som genererades från experimentet och diskutera 
dem baserat på kandidatuppsatsens teori samt metod. 

För att analysera den stora mängd data som samlades in via experimentet har jag valt att dela 
in experimentets delar i kategorier för att först kunna utvärdera informationen separat och sedan 
som helhet. Den första kategorin väljer jag att kalla teknikens påverkan och med detta menar 
jag hur tekniska aspekter påverkade hur experimentet utfördes av deltagarna. Den andra 
kategorin och huvudsakliga källan för insamling av data är deltagande designsessionerna där 
anteckningar, observationer samt analysering av video och ljudinspelningarna kommer att ske. 
Den tredje kategorin är intervjuer där samtliga deltagares diskussioner under intervjusessionen 
som ägde rum efter deltagande designsessionerna kommer att analyseras. 

5.1 Teknikens påverkan 
Då experimentet i hög grad är begränsad av teknologi så kom detta att bli en stor del i hur 
deltagarna interagerade med dels den digitala prototypen men även utförandet av själva 
designprocessen via en mobil enhet i rörelse. Det återkommande problemet gällande tekniken 
som uppstod under hela experimentet och mins en gång per deltagande designsession var 
brytningar eller störning i nätverket som påverkade videosamtalets uppkoppling och ledde till 
mild frustration hos deltagare samt stundvis missad information. Internetuppkopplingen var 
kontrollerad vid ett tidigare tillfälle innan huvudexperimentet men endast i kontrollrummet för 
laptop samt surfplatta. Den trådlösa internetuppkopplingen i gymnasieskolans lokaler var 
uppdelad via ett flertal trådlösa routrar tillhörande olika sektioner vilket resulterade i att 
surfplattans nätverk kopplades om när deltagarna befann sig i rörelse och passerade över en 
sektion till en annan.  

Dessa brytningar i nätverket gjorde att instruktioner från experimentledaren eller förslag från 
deltagare ibland inte plockades upp och vid flera tillfällen fick kontroller göras för att 
säkerställa att uppkopplingen var etablerad för att sedan återupprepa kommunikation. Vid något 
tillfälle fick deltagare backa tillbaka för att göra om ett vägval som missades.  

Nätverksproblemen påverkade även prototypen då dröjsmål av information i Ozlab inträffade 
där deltagare inte kunde se grafik i real tid utan med mindre försening. De här problemen gick 
att arbeta sig runt genom kommunikation där testledaren fick uppmana deltagare att grafik snart 
kommer att dyka upp eller förklaringar om att internetuppkopplingen omställer router och snart 
fungerar som vanligt igen.  

Gällande teknikens påverkan i själva deltagande designen så var experimentet begränsat av 
Ozlab-systemet. Detta betyder att det finns ett urval av förinställda alternativ man kan göra 
grafiskt som kan presenteras för deltagare men alla designförslag går inte att möta i realtid om 
man vill bedriva en designsession utan länge uppehåll för att manipulera grafik. Däremot 
fungerade verktyget ”hidden field” i Ozlab väl som en lösning på detta då den utan uppehåll 
kunde specificeras precis efter deltagares instruktioner.  

GUI-ii metoden som förespråkades av Pettersson et al. (2018) visade sig effektiv då deltagarna 
under deltagande designsessionerna bedrev deltagande design på avstånd och uppbyggnaden 
av experimentet var baserat på en digital prototyp. Skillnaden mellan detta experimentet och 
exempel som framställdes av Pettersson et al. Där deltagare kunde tänkas befinna sig på åtskilda 
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geografiska positioner i bekväma miljöer var att deltagarna i detta fallet befann sig ute i rörelse 
bland andra människor. Trots detta kunde observationer göras enligt Patel och Davidson (2011) 
som beskriver att vi genom observationsmetoden kan studera beteenden i realtid vilket 
skildrade sig via den halvklara prototypen där deltagare direkt kunde influera innehåll och 
struktur via interaktion på distans.  

Monrad Nielsen med kollegor (2006) jämförde utvärdering av ett system i laboratoriemiljö och 
i fält som skulle efterlikna den faktiska användningsmiljön och upptäckte ett flertal mer 
användbarhetsproblem i fältutvärderingen än i laboratorieutvärderingen vilket stämmer bra 
överens med experimentet på gymnasieskolan där många tekniska problem hade kunnat 
förhindrats i en kontrollerad användningsmiljö. Med detta sagt är dock undersökningen i fält 
som representerar den faktiska användningsmiljön mer pålitlig för att den speglar det slutgiltiga 
användningsområdet och upptäcker realistiska problem. 

5.2 Deltagande designsessioner 
De deltagande designsessionerna som utfördes fungerar som den huvudsakliga empirin i denna 
kandidatuppsatsen och blev observerade från flera olika vinklar. Den huvudsakliga 
analyseringen efter att experimentet var avslutat och resultaten var granskade är saknaden full 
förståelse från deltagare gällande experimentets syfte i helhet. Detta är något som jag kommer 
att förklara mer djupgående under intervjusektionen men fenomenet skildrade sig även under 
deltagande desginsessionerna. Som beskrivet i resultatkapitlet gavs varje deltagare en kortare 
instruktion om hur experimentet var tänkt att fungera efter det att informationsbrevet var läst 
och samtyckesblanketten var signerad. Trots instruktionen fann några av deltagarna det svårt 
att förstå hur kommunikationen skulle gå till och förväntade sig i vissa fall en färdig applikation 
som skulle leda dem till sin destination utan att själva hjälpa till med deltagande design. Vid 
dessa fallen kunde en ytterligare instruktion från kontrollrummet ges vilket resulterade i att 
deltagarna förstod konceptet och lyckades påbörja experimentet som tänkt. Efter att 
tankegången bakom experimentet klarnade för de deltagarna som först visade svårigheter med 
att förstå det flöt sessionerna på utan problem.  

Påverkan av personlighetsdrag var något som tydligt kunde analyseras under deltagande 
designsessionerna och speciellt vid användningen av versionen av ”tänka högt” tekniken.  
Rubin och Chisnell (2008) beskriver att en nackdel med tekniken är att den kan upplevas som 
onaturligt och uttröttande och detta var något som kunde påvisas under experimentet och 
potentiellt förstärkt då deltagarna uppmanades att tänka högt i rörelse och i en miljö med flera 
andra människor. Rubin & Chisnell (2008) menar att man i fall som dessa kan behöva 
uppmuntra deltagare som testledare för att öka informationsintaget, vilket fungerade till en viss 
del men var samtidigt begränsad av deltagarnas bekvämlighet.  

De deltagare som framstod som utåtgående och sociala under den korta introduktionen visade 
sig generera en större mängd data att analysera. De mer tystlåtna deltagarna upplevdes som mer 
accepterande gällande de designförslagen som presenterades och hade sällan invändningar på 
förbättringar eller ändringar i designen. Detta kunde observeras vid de sessioner där endast text 
utan grafiska pilar visades och deltagaren aldrig bad om några andra visuella designförslag. 
Detta faktumet kan dock grunda sig i att deltagarna sedan innan inte vet vilka designmöjligheter 
som finns tillgängliga och kanske därför tror att de är begränsade till endast text. Då 
experimentet vilar på en explorativ undersökning försökte så lite information som möjligt om 
designmöjligheter tillges deltagarna för att de själva skulle tänka sig in i en faktisk 
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användarsituation och vad de hade velat se designmässigt av en fullständig applikation 
fungerande i en mobil enhet. Denna tekniken fungerade väl vid vissa fall och sämre 
vid andra varpå ändringar i vilken information som visades gjorde mellan designsessionerna 
för att undersöka vilka reaktioner det kunde bringa. Patel och Davidson (2011) menar att 
explorativa undersökningar är effektiva där det finns luckor inom kunskapen av det vi vill 
undersöka och detta analyserades genom saknaden av designförslag från delar av deltagarna 
vilket högst troligt grundar sig i tunn förförståelse innan experimentets start. 

Kensing och Blomberg (1998) redogör vikten av deltagares interaktion som besitter kunskap 
eller expertis inom användarområdet samt att deras egna fördelar av ett projekts utkomst blir 
erkända. Kensig och Blomberg talar i detta fallet om situationer där deltagande design används 
inom arbeten där man tillsammans med slutanvändares expertis skapar design för att gynna 
dem. Eftersom att detta är klarställt i förväg och dessa deltagare förstår syftet varför deltagande 
designen sker skulle det kunna leda till ett större engagemang då utkomsten direkt kan komma 
att påverka vardagliga arbetssituationer för deltagarna. Eftersom att deltagarna i mitt 
experiment inte själva kommer att få ta del av en fullständig produkt som resultat skulle detta 
kunna överföras till ett obesvärat engagemang inom deltagande designsessionerna. 

5.3 Intervjuer 
Intervjufrågorna skapades innan experimentet i syfte av att förstärka och utveckla deltagarnas 
upplevelser under deltagande designsessionerna och hölls efter varje avslutad session. Benyon 
(2014) Säger att det mest effektiva sättet att ta reda på vad människor vill ha eller vilka problem 
det upplever i en given situation är att prata med dem. Något som märktes under intervjuerna 
som även Benyon beskriver var vikten av att veta när intervjun borde avslutas samt att ställa 
följdfrågor vid svar som upplevdes ofullständiga. Detta var ett återkommande problem där 
deltagare lade sitt fokus på hur prototypen såg ut och fungerade istället för att kommentera eller 
spekulera omkring huruvida deltagande designprocessen gick till och detta fick vid flera 
tillfällen omformuleras för att möta syftet av undersökningen och forskningsfrågorna.  

Patel och Davidson (2011) beskriver graden av strukturering när det gäller intervjuer och menar 
att en hög grad av strukturering leder till kraftig begränsning av intervjupersoners möjligheter 
till utvecklade svar vilket i sin tur leder till förutsägbara svar. Intervjufrågorna skapades därför 
i en låg grad som utformades i syfte av att lämna mycket rum till intervjupersonernas egna 
åsikter. Då deltagarna inriktade sina svar på prototypens utseende mer än på deltagande 
designprocessen kan argument föras att intervjufrågorna var lite för lågt strukturerade med 
tanke på de följdfrågor som fick ställas för att leda in deltagarna på rätt väg och samla 
information om deras upplevelser angående deltagande designprocessen. 

Balansen av intervjuns strukturering kom att bli problematisk då den semi-strukturerade 
frågeformuleringen i vissa fall ledde till korta och raka svar som bra eller dåligt och påföljande 
utvecklingar av frågor ofta fick göras. Pettersson et al. (2018) kommenterade en artikel av 
Norman och Draper (1986) som menade att en fysisk närvaro vid intervjuer enklare kan följa 
upp frågor samt läsa deltagares kroppsspråk och argumenterade att det fanns orsaker till att inte 
medverka fysiskt. Genom ”tänka högt” tekniken under deltagande designsessionerna kunde 
deltagarna delta i en typ av intervju som ägde rum i den pågående konversationen under 
sessionens skede men även intervjuas fysisk efteråt för att dels utveckla det explorativa syftet 
men även för att täcka de båda teknikerna. Analyser kunde göras och fastställa att 
kommunikationen på distans fungerade effektivt resultatmässigt på så vis att testledaren via 



35 

 

ljud och video kunde förstå precis i vilken situation deltagarna befann sig i, men tekniska 
störningar som internetuppkoppling eller experimentets miljö kunde producera brister i denna 
kommunikationen. Detta påvisades i Monrad Nielsen med kollegors (2006) utvärdering av ett 
system i laboratoriemiljö och i ”fält” där det framgick att användbarhets användbarhetsproblem 
oftare förekom i fält.   

Inledande intervjuer gjordes med experimentledaren samt läraren vistandes i samma rum som 
deltagaren då intervjun ägde rum. Vid flera tillfällen lämnade läraren rummet för att se vilken 
skillnad i agerande av deltagare det kunde resultera i vilket kan vara svårt att fastställa då 
mänskliga aspekter finns med i denna bild. Vid en intervju upplevde lärarens närvaro som mer 
avslappnad dels för deltagaren men även för testledaren och fungerade vid något tillfälle som 
en tredje part och deltog i mindre diskussion. Analys kunde även göras att kommunikation 
under intervjuer blev mer som ett samtal då endast deltagare och experimentledare befann sig i 
samma rum och att intervjuer med alla tre kunde upplevas mer som en förhörssituation. Detta 
är dock spekulationer baserade på deltagares attityd och delaktighet under de båda situationerna 
och inga frågor om ställde till deltagare hur de upplevde själva intervjun.  

Deltagarna fick frågan om de hade behövt något annat hjälpmedel för att förmedla sina idéer 
och förslag på ett mer effektivt vis än den kommunikationen som fanns till hjälp under 
deltagande designsessionerna för att bättre skapa deltagande design. De uppstod situationer som 
presenterades under resultatet där deltagare försökte förklara en typ av grafik de hade velat se 
eller ändringar på grafik som blir framställda genom prototypen. Dessa förslagen kunde i 
textsammanhang mötas men noterades i mer grafiska situationer för att sedan föra sessionen 
vidare. Två av de åtta deltagarna svarade under denna fråga att de hade velat rita sitt förslagside 
vilket mer effektivt än talkommunaktionen hade kunnat beskriva deras tankar. De resterande 
deltagarna lade mer tid att tänka på denna fråga än de övriga men kunde inte komma på några 
alternativa hjälpmedel för att underlägga deltagande designprocessen och uttryckte i vissa fall 
att röstkommunikation var det bästa sättet att uttrycka sig på. Även detta skulle kunna grunda 
sig i deltagarnas tunna förförståelse innan experimentet och skulle eventuellt kunna se 
annorlunda ut om högre kunskap om deltagande design varit närvarande hos deltagarna. De två 
deltagarna som uttryckte att rita upp sina förslag hade varit ett bra hjälpmedel diskuterade om 
detta hade skett bäst med penna och papper efter sessionens avslut eller om man digitalt hade 
kunnat överföra idéer i realtid. Att efter sessionen visa för testledaren via penna och papper 
hade fungerat väl i syfte att addera grafik till nästa deltagare och att göra det digitalt i realtid 
hade fungerat under en pågående deltagande designsession om det snabbt och smidigt kunde 
överföras.  
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6. Slutsats och diskussion 

Detta kapitel framställer undersökningens slutsatser där syftet och frågeställningen besvaras 
utifrån genomförd analys av resultatet 

Syftet med experimentet som utfördes var att explorativt undersöka deltagande designmetoden 
på distans för mobila enheter. För att svara på frågeställningen som avser undersökningens syfte 
skapades en digital prototyp i Ozlab systemet som efterliknade en vägvisningsapplikation för 
mobila enheter med ett halvfärdigt gränssnitt. Genom denna prototypen och distansanpassad 
kommunikation kunde deltagande design undersökas och analyseras på distans via ett 
experiment bestående av åtta elever från en gymnasieskola i Karlstads kommun. Analyser av 
data insamlat från experimentets sessioner tillsammans med kortare semi-strukturerade 
intervjuer efter varje slutförd session nyttjades som grund till de slutsatser som fattades med 
tidigare forskning inom deltagande design i åtanke.  

UF1 lyder: Vilka typ av data kan samlas in genom deltagande design via mobila enheter på 
distans och vilka fördelar kan det generera vid gränssnittsdesign. Flera slutsatser har gjorts 
baserade på analysering av resultatet men för att besvara det huvudsakliga syftet har 
observationer från experimentet bevisat att deltagande design på distans via mobila enheter har 
designfördelar dels för individer som vill utföra deltagande design trots skilda geografiska 
positioner och dels för att realistiska användningsobservationer kan göras då deltagare befinner 
sig i den faktiska användningsmiljön i fält. Experimentet har visat att undersökningar som 
denna är genomförbara och har potential att generera relevant data för att utvecklare och 
designers till gränssnitt tillsammans med tänkta slutanvändare över distans ska kunna utföra 
deltagande design effektivt. Den data som går att samla in genom deltagande design via mobila 
enheter på distans varierar beroende på hur upplägget av ett sådant experiment ser ut men denna 
undersökningen har genom analysering av resultatet bevisat att tillräckligt relevant data kan 
samlas in för att skapa deltagande design. 

UF3 ställer frågan om Hur Ozlab kan användas i samband med deltagande designexperiment. 
Implementering av Ozlab-prototypen som verktyg och hjälpmedel för att undersöka deltagande 
design via mobila enheter producerade flera olika experimentmöjligheter och 
användningsområden. Då Ozlab-prototyper är digitala och besitter möjligheter för förändring 
och manipulation av gränssnitt fungerar de effektivt i deltagande designmoment då ständig 
kommunikation kan leda till flera designförslag och förändringar av designen. En prototyp 
skapad i Ozlab ger stöd till ett flertal mobila enheter som surfplattor och mobiltelefoner och är 
därför ett funktionellt verktyg som är anpassningsbart till de mobila enheter som finns 
tillgängliga vid en undersökning som denna. Med detta sagt så finns det även negativa sidor 
med implementering av Ozlab-prototyper vid deltagande designundersökningar då designern 
blir begränsad av Ozlab-verktygets funktioner vilket leder till att designförslag av slutanvändare 
endast kan mötas till den kapacitet som Ozlab tillåter. Om ett designförslag angående ändring 
av grafik dyker upp under en deltagande designsession kan detta mötas till en viss grad via text 
men Ozlab ger inte en designer möjligheten att skapa ny grafik under en pågående session. 
Dessa förslagsändringar kan läggas till efter en session och användas för potentiella nästa 
deltagare men möjligheten att kunna tillföra denna ändringen i realtid hade möjligt kunnat öka 
effektiviteten under deltagande design. Det finns möjlighet att använda sig av utomstående 
program i samband med Ozlab för att jobba sig runt detta problemet vilket leder till slutsatsen 
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att Ozlab är ett väl utrustat verktyg för att undersöka deltagande design både stationärt samt på 
distans via datorer eller mobila enheter.  

För att svara på UF4 som lyder: Hur upplever respondenter utveckling genom deltagande design 
via mobila enheter på distans kan det fastställas att den generella upplevelsen och reflektionen 
ifrån studenterna som deltog under experimentets deltagande designsessioner var att metoden 
och konceptet i helhet var intressant och underhållande. Då experimentet tog form i en 
gymnasieskola med både andra elever samt lärare närvarande i samma miljö som deltagare 
upplevdes en viss obekväm känsla hos en del av deltagarna vilket förstärktes av att behöva 
tänka högt under sessionens skede. Tekniska problem som störningar i internetuppkopplingen 
upplevdes som ett besvärande element vilket framkom av samtliga deltagare under intervjun 
men även som observation av inspelningar. Slutsatsen av deltagarnas upplevelser angående 
utveckling genom deltagande design i ett experiment som detta är att individer som känner sig 
obekväma med att tala högt i en stundvis tät befolkad miljö genererar mindre designförslag och 
data som värderas högt i undersökningssyfte. Tekniska problem kan även leda till att denna 
känslan förstärks och utelämnad information på grund av internetstörningar gick inte alltid att 
återställa fullt ut då deltagare inte ville upprepa längre informativ kommunikation i samma 
utvecklad nivå flera gånger.  

Slutsatser baserade på deltagares reaktioner och diskussioner under intervjuer samt utförandet 
av deltagande designsessionerna är att tunn kunskapsförståelse inom det ämne man vill 
undersöka kan leda till förvirring hos deltagare. Faktumet att upprepade instruktioner behövdes 
göras om hur experimentet skulle ta form även då en inledande instruktion tog plats påvisar att 
undersökningen kan lida vid låg kunskapsnivå hos deltagare. Detta tillsammans med samtliga 
deltagares fokuserade intervjusvar om prototypens utveckling som en fungerande applikation 
istället för deltagande designmetoden visar att för lite information gavs om det faktiska syftet 
av experimentet lärdes ut. Explorativ undersökning gick att genomföra även då deltagarna inte 
alltid besatt förståelse om helhetskonceptet och data för en riktig applikationsutveckling kan 
absolut samlas in på detta viset men för att generera mer utvecklade svar angående användandet 
av deltagande design så borde i min mening högre kunskap om ämnesområdet besittas av 
deltagare. 

6.1 Vidare forskning 
Denna underrubrik avser att ge lösningsförslag på de problemen som diskuterades ovan och 
skulle kunna implementeras i vidare forskning inom ämnet. 

UF2 avser att besvara vilka förutsättningar som finns för deltagande design i 
experimentsammanhang och detta ges svar på genom de upptäckter som gjordes angående 
experimentet i helhet i samband med deltagande design. 

För att vidare forska effektiviteten och funktionaliteten av deltagande designmetoden för 
mobila enheter på distans föreslår jag baserat på en helhetsanalysering av genererad empiri att 
liknande experiment bör bestå av en kortare introduktion till deltagande designmetoden för 
experimentets deltagare. Genom att introducera deltagarna om deltagande designmetodens 
tidigare historia och fördelar för gränssnittsdesign för både designers och slutanvändare sätter 
man en god grund för att öka förståelsen av experimentets syfte som skulle kunna generera data 
i en högre utsträckning. Denna introducering av deltagande design kan ske genom exempelvis 
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fokusgrupper där deltagare får diskutera ämnesområdet och skapa en mental bild om vad det är 
som ska göras. 

För att försöka öka deltagares intresse och engagemang av medverkan till deltagande 
designsessioner i hopp om att producera mer utvecklade diskussioner och designförslag bör 
man i min mening se till att deltagarna har något att få ut av den spenderade tiden. Då deltagande 
designmetoden bygger på att slutanvändare av en tjänst eller produkt själva kommer att få 
interagera med det fullständiga resultatet bidrar detta till att deltagare engagerar sig personligen 
då resultatet kommer att beröra potentiella arbetssituationer eller liknande i vardagen. Om 
deltagare endast får medverka under en deltagande designsession utan att själv få se något 
slutresultat kan detta leda till att deltagare tappar intresse eller inte genuint försöker bidra med 
optimala designförslag. I experimentella situationer som bedrivits i denna kandidatuppsatsen 
där jag experimentellt försöker undersöka ett ämne och inte arbetar för att faktiskt skapa en 
fullständig produkt skulle en visuell presentation av alla designförslag kunna redovisas efter 
alla deltagare har utfört deltagande designsessionerna för att ge deltagare en känsla av belöning 
eller motivation för att delta i experimentet.  

Tekniska aspekter har en stor påverkan gällande utförandet av experiment som dels använder 
sig av digitala prototyper men speciellt då experimentet avser att implementera tekniken på 
distans. För att undkomma tekniska förhinder eller problem bör flera tester genomföras innan 
ett experiment för att förebygga att tekniska bekymmer som internetstörningar uppstår och 
negativt påverkar deltagares utförande. Att fullständigt förhindra teknisk problematik är näst 
intill omöjligt men grundläggande tekniska tester kan göras för att bättre förbereda och 
säkerställa att deltagare kan utföra experiment utan uppehåll genom att beakta alla tänkbara 
situationer.  
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